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ພາກທີ I9 ທິດສະດີ
ບົດທີ 0

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ

I. ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໄດIຖືກຮັບຮອງເອົາ ແລະ ເປີດຮັບການລົງນາມ+ ການໃຫIສັດຕະຍາບັນ ແລະ ການ

ເຂ້ົາຮ່ວມ ດ້ວຍຍັດຕິ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 1/ ພະຈິກ 0878- ໃນປັດຈຸບັນມີ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ທັງໝົດ 086 ປະເທດ- ສາລັບ ສປປ ລາວ ໄດIໃຫI
ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນພາຄີ ໃນວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 0880-

1.1 ໂຄງປະກອບຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ມີເນ້ືອໃນກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊ່ິງ ປະກອບມີທັງໝົດ 43 ມາດຕາ ແລະ ແບ<ງ

ອອກເປັນ 1 ພາກ ດ່ັງນ້ີ9
ພາກທີ I9 ສິດທິດ້ານຕ່າງໆຂອງເດັກ ລວມທັງສິດທິພ້ືນຖານຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ<+

ຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ-
ພາກທີ II9 ພັນທະຂອງລັດພາຄີ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ+ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ<ເນ້ືອໃນ ຂອງ

ສົນທິສັນຍາ+ ການລາຍງານໃຫI ຄະນະກໍາມະການ ສິດທິເດັກ ສະຫະປະຊາຊາດ+ ການເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກ+ ການໃຫI
ສັດຕະຍາບັນ ແລະ ຜົນບັງຄັບໃຊI-

ນອກຈາກນ້ີ+ ໃນປີ 1//5 ສປປ ລາວ ຍັງໄດIຮັບຮອງເອົາ /1 ອະນຸສັນຍາເພ່ີມເຕີມ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ສິດທິເດັກ ຄື9 ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງອາວຸດ ແລະ ອະນຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ
ການຄ້າຂາຍເດັກ+ ການຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສ່ິງລາມົກອານະຈານກ່ຽວກັບເດັກ-

1.2 ອະທິບາຍຄໍາສັບ

- ເດັກ ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 07 ປີ 'ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ+ ສະບັບເລກທີ /4.ສພຊ+ ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 1//5(-

- ສິດທິ ໝາຍເຖິງສ່ິງທ່ີຈໍາເປັນພ້ືນຖານທ່ີບຸກຄົນຄວນຈະມີ ຫືຼ ໄດIຮັບ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດIໂດຍຊອບທໍາ-

- ສິດທເິດັກ ໝາຍເຖິງສ່ິງຈໍາເປັນພ້ືນຖານທ່ີເດັກທຸກຄົນຄວນຈະມີ ຫືຼ ໄດIຮັບ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດIໂດຍຊອບ
ທໍາ-

- ຊາວໜຸFມ ໝາຍເຖິງຜູIທ່ີມີອາຍຸ 04 ຫາ 24 ປີ 'ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ<ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ+ ສະບັບເລກທີ /1.ສພຊ+ ລົງວັນທີ /2 ພຶດສະພາ 1/06(-

- ໄວໜຸFມ ໝາຍເຖິງຜູIທ່ີມີອາຍຸ 0/ ຫາ 13 ປີ 'ອີງຕາມຄໍານິຍາມຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ WHO(-

- ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ ໝາຍເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູIທ່ີມີອາຍຸ 13 ປີ ລົງມາ ເພ່ືອ
ການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍທຸກບັນຫາທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ+ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງ
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ໄດIຮັບການພິຈາລະນາຢ<າງສົມເຫດສົມຜົນ ບ່ໍວ່າຈະຢູ<ພາຍໃນຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ເພ່ືອ
ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດມາສູ<ຕົນເອງ-

1.3 ສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກ
ສິດທິພ້ືນຖານທ່ີເດັກຄວນຈະໄດIຮັບ ເຊ່ັນ9 ສິດທິໃນການຢູ<ລອດ+ ສິດທິໃນການໄດIຮັບການພັດທະນາ+ ສິດທິໃນການ

ໄດIຮັບການປົກປIອງ ແລະ ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ-
1). ສິດທໃິນການຢູFລອດ

ສິດທິໃນການຢູ<ລອດ ແມ<ນສິດທິໃນການມີຊີວິດ ແລະ ໄດIຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ການລ້ຽງດູ ຈາກພ່ໍແມ<+ ຜູIດູແລ ຫືຼ ຜູIປົກຄອງ- ປັດໄຈພ້ືນຖານໃນການມີຊິວິດຢູ<ລອດມີ 3 ປັດໄຈຄື9
- ທ່ີຢູ<ອາໄສ
- ເຄ່ືອງນຸ<ງຫ່ົມ
- ສະບຽງອາຫານ
- ຢາປົວພະຍາດ

2). ສິດທໃິນການພັດທະນາ
ສິດທິໄດIຮັບການພັດທະນາ ແມ<ນສິດທິໃນການພັດທະນາເດັກ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ສະຕິປັນຍາ+ ມັນສະ

ໝອງ+ ອາລົມ+ ຈິດໃຈ+ ສິນທໍາ ແລະ ສັງຄົມ ເຊ່ັນ9 ເດັກທຸກຄົນມີສິດທິ ໄດIຮັບການສຶກສາ+ ມີມາດຖານການ
ພັດທະນາທ່ີເໝາະສົມ+ ພ້ອມກັນນ້ັນ ກໍ່ມີສິດໄດIພັກຜ່ອນ+ ມ່ວນຊ່ືນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມການເຄ່ືອນໄຫວ ທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ-

v ສະຫລຸບແລIວ ເດັກທຸກຄົນມີສິດໄດIຮັບການພັດທະນາທັງ 3 ດ້ານດ່ັງນ້ີ 9
- ພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
- ພັດທະນາທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ
- ພັດທະນາທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ
- ພັດທະນາທາງດ້ານສິນທໍາ ແລະ ສັງຄົມ

3). ສິດທໃິນການໄດMຮັບການປົກປMອງ
ເດັກທຸກຄົນມີສິດໄດIຮັບການປົກປIອງ ເມື່ອເດັກເກີດມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊ່ັນ9 ເດັກຖືກຈໍາແນກ

+ ເດັກຖືກໃຊIຄວາມຮຸນແຮງ+ ເດັກຖືກຂູດຮີດແຮງງານ+ ເດັກຖືກປ<ອຍປະລະເລີຍ+ ເດັກຍ້າຍຖ່ິນຖານ+ ເດັກອົບ
ພະຍົບແລະ ເດັກທ່ີກະທໍາຜິດຕ່ໍກົດໝາຍ-
v ການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງມີ 4 ປະເພດຄື9
- ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ-
- ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ-
- ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ-
- ການປ<ອຍປະລະເລີຍ-
- ການສວຍໃຊIຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ-
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4). ສິດທໃິນການມີສ່ວນຮ່ວມ
ເດັກທຸກຄົນ ມີສິດໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍກັບທຸກບັນຫາທ່ີເປັນຜົນກະທົບຕ່ໍຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ-

ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈ້ົາຕ້ອງໄດIຮັບການພິຈາລະນາຢ<າງສົມເຫດສົມຜົນ ບ່ໍວ່າຈະຢູ<ພາຍໃນ ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ
ແລະ ຊຸມຊົນ- ພ້ອມກັນນ້ັນ+ ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງມີສິດທິໃນການ ເຂ້ົາຮ່ວມທຸກກິດຈະກໍາທ່ີນໍາຜົນປະໂຫຍດມາສູ<
ຕົນເອງ-

II. ນຕິິກໍາ ກ່ຽວກັບ ສິດທິເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ
ພາຍຫັຼງທ່ີ ສປປ ລາວ ໄດIເປັນພາຄີ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໃນປີ 0880+ ລັດຖະບານ ໄດIອອກນິຕິ

ກໍາ ເພ່ືອຮັບຮອງກ່ຽວກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສິດທິເດັກ ຫຼາຍສະບັບ ເຊ່ັນ9 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງເດັກ+ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍ ແມ<ຍິງ ແລະ ເດັກ+ ກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ແລະ ອ່ືນໆ- ໃນບັນດາກົດໝາຍທ່ີກ່າວມານ້ັນ+ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແມ<ນກ່ຽວພັນກັບວຽກງານການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ຊ່ຶງໄດIກໍານົດຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະໄວIໃນກົດໝາຍສະບັບນ້ີ-

ເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈງ່າຍໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງຈ່ຶງໄດIສັງລວມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພັນທະຂອງພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງດ່ັງນ້ີ9

2.1 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄອບຄົວ
ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງເດັກມີໜ້າທ່ີອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫIໂອກາດແກ<ເດັກເພ່ືອໃຫIເດັກ ໄດIຮັບສິດທິທ່ີເດັກ

ຄວນຈະໄດIຮັບຢ<າງເໝາະສົມ- ສະນ້ັນ+ ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງຈະຕ້ອງໄດIປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ9
1) ມີພັນທະໃນການເບ່ິງແຍງລ້ຽງດູເດັກໃຫIເຕີບໃຫຍ່ຢ<າງເຕັມກໍາລັງ-
2) ສຶກສາອົບຮົມເດັກໃຫIມີແນວຄິດຮັກຊາດ+ ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ມີແບບແຜນການດາລົງຊີວິດ+ ກໍ່ສ້າງລູກ

ໃຫIມີການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີເປັນປະໂຫຍດແກ<ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ-
3) ພົວພັນກັບໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມເດັກ-
4) ບ່ໍໃຊIແຮງງານເດັກເກີນຄວາມສາມາດ-
5) ບ່ໍທຸບຕີ ແລະ ທໍລະມານເດັກ-
6) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIພັກຜ່ອນ-
7) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງຄອບຄົວຢ<າງເໝາະສົມ-
8) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທ່ີເໝາະສົມ-
9) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່າງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນສັງຄົມ-
10) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIຮັບການສຶກສາເທ່ົາທຽມກັນທຸກຄົນ-
11) ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIປັບປຸງ ແລະ ປ<ຽນແປງຕົນເອງເມື່ອເດັກກະທໍາຜິດ-
12) ຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ-
13) ໃຫIຄວາມຍຸຕິທໍາແກ<ເດັກທຸກຄົນຢູ<ໃນຄອບຄົວ-
14) ບ່ໍຄວນປົກປIອງເດັກໃນທາງທ່ີຜິດ-
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15) ບ່ໍຄວນໃຊIຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ ແລະ ບ່ໍປIອຍດ່າ-
16) ໃຫIຄວາມຮູIເດັກ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບໄວຈະເລີນພັນ-

2.2 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຮງຮຽນ
ຜູIອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານທຸກຄົນ ຈະເປັນຜູIອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫIໂອກາດ ເດັກທຸກຄົນ ຢູ<

ໃນໂຮງຮຽນເພ່ືອໃຫIເຂົາເຈ້ົາໄດIຮັບສິດທິທ່ີຄວນຈະໄດIຮັບ- ສະນ້ັນ+ ຜູIອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານ ຄວນປະຕິບັດ
ດ່ັງນ້ີ 9

1) ປະຕິບັດຕາມ ຫ້າຫັຼກມູນການສຶກສາ 'ຄຸນສົມບັດສຶກສາ+ ປັນຍາສຶກສາ+ ພະລະສຶກສາ+ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ
ແຮງງານສຶກສາ(-

2) ໃຫIຄໍາແນະນໍາແກ<ເດັກເມື່ອເດັກມີການກະທໍາຜິດ-
3) ບ່ໍໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ 'ບ່ໍທຸບຕີ ແລະ ທໍລະມານເດັກ+ ບ່ໍໃຊIຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ+ ບ່ໍປIອຍດ່າ ແລະ

ອ່ືນໆ(-
4) ໃຫIໂອກາດເດັກທຸກຄົນໄດIຮຽນຢ<າງສະເໝີພາບໂດຍບ່ໍຈໍາແນກເພດ+ ຊົນເຜ່ົາ ແລະ ເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການ

ຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ-
5) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນໂຮງຮຽນໃຫIເປັນສະຖານທ່ີ ທ່ີປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍເດັກ-
6) ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ-
7) ໃຫIໂອກາດເດັກທຸກຄົນໄດIສະແດງຄວາມຄິດເຫັນເທ່ົາທຽມກັນ-
8) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫIເດັກໄດIຮັບການກວດສຸຂະພາບ-
9) ໃຫIສິດສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທໍາແກ<ເດັກທຸກຄົນ-
10) ໃຫIໂອກາດເດັກທ່ີກະທໍາຄວາມຜິດ ໄດIປັບປຸງ ແລະ ປ<ຽນແປງຕົນເອງ-
11) ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ<ເປັນພິເສດຕ່ໍເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫືຼອພິເສດ-
12) ພົວພັນກັບຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ້ານ ໃນການສຶກສາອົບຮົມເດັກ-

2.3 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ
ລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກເພ່ືອໃຫIເດັກໄດIຮັບສິດທິ ທ່ີເຂ້ົາເຈ້ົາຄວນ

ຈະໄດIຮັບ ດ່ັງນ້ີ9
1) ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ເດັກທ່ີບ່ໍມີຜູIດູແລໃນດ້ານຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ-
2) ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫIເດັກທຸກຄົນໄດIຮັບການສຶກສາ+ ຮັກສາສຸຂະພາບ+ ເຂ້ົາຮ່ວມການ ເຄ່ືອນໄຫວ

ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໃນສັງຄົມ-
3) ປົກປIອງສິດທິ ແລະ ໃຫIຄວາມເປັນທໍາແກ<ເດັກທຸກຄົນ-
4) ສ່ົງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ<ສິດທິຂອງເດັກໃຫIກວ້າງຂວາງ-
5) ຮັບປະກັນການຢູ<ລອດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເດັກ-
6) ປົກປIອງເດັກບ່ໍໃຫIພົວພັນກັບທຸກຮູບການຂອງການກະທໍາທ່ີບ່ໍດີ-
7) ສ່ົງເສີມ+ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫIເດັກໄດIຮັບການສຶກສາຈົບຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ

ພາກບັງຄັບ-
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8) ສ່ົງເສີມໃຫIເດັກໄດIຮັບຂ້ໍມູນ+ ຂ່າວສານຈາກແຫ່ຼງຕ່າງໆທ່ີເໝາະສົມ-
9) ຊຸກຍູIສ່ືມວນຊົນເຜີຍແຜ<ຂ້ໍມູນ+ ຂ່າວສານ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃຫIແກ<ເດັກ ແລະ ສັງຄົມ-
10) ບ່ໍຄວນໃຊIຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບກັບເດັກ ແລະ ບ່ໍປIອຍດ່າ+ ເຍາະເຍ້ີຍ+ ສຽດສີ-

2.4 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກ
ເມື່ອເດັກໄດIຮູIສິດທິຂອງຕົນເອງ ແລະ ໄດIຮັບສິດທິນ້ັນແລIວ ເດັກກໍຄວນຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັບສ່ິງທ່ີ

ຕົນໄດIຮັບມານ້ັນເຊ່ັນກັນ- ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເດັກ ມີດ່ັງນ້ີ 9
1) ເຄົາລົບນັບຖືພ່ໍແມ<+ ຄອບຄົວ+ ໝູ<ເພ່ືອນ+ ຄົນອ່ືນ ແລະ ນັບຖືສິດທິຂອງຕົນເອງ-
2) ບອກຜູIໃຫຍ່ທ່ີເດັກໄວIໃຈເມື່ອເວລາເດັກມີຄວາມຮູIສຶກວ່າບ່ໍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ບ່ໍໄດIຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາ-
3) ຕ້ັງໃຈຮຽນໃຫIດີຢູ<ໃນໂຮງຮຽນ-
4) ຫ້ີຼນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນນັກກິລາທ່ີດີໃນການແຂ<ງຂັນ-
5) ບ່ໍຕີຄົນອ່ືນ ແລະ ທໍາລາຍວັດຖຸສ່ິງຂອງ ຂອງຄົນອ່ືນ-
6) ຍອມຮັບຄວາມຜິດ ແລະ ປັບປຸງແກIໄຂຄວາມຜິດພາດຂອງຕົນເອງ-
7) ບ່ໍພົວພັນກັບສ່ິງເບ່ືອເມົາ+ ສ່ິງເສບຕິດ ແລະ ການພະນັນ-
8) ນັບຖືຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອ່ືນ-
9) ຍອມຮັບບຸກຄົນອ່ືນທ່ີມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກຕົນເອງ-
10) ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກັບສ່ິງຕ່າງໆ ທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຕົນເອງ-
11) ຕ້ອງນັບຖືຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄົນອ່ືນ ເມື່ອເວລາຄໍາເຫັນດ່ັງກ່າວແຕກຕ່າງຈາກຄໍາເຫັນຂອງຕົນ-
12) ສັດຊ່ືຕ່ໍຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ່ືນ-
13) ຮູIອະນຸລັກ ແລະ ສ່ົງເສີມວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ-
14) ນັບຖື ແລະ ຮູIກະຕັນຍູຕ່ໍຜູIທ່ີມີບຸນຄຸນ-
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ບົດທີ 1
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ

I. ທັດສະນະຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ
1.1. ໃນລະດັບສາກົນ

ສປປ ລາວ ໄດIໃຫIສັດຕະຍາບັນ ແລະ ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນພາຄີ 'ປະເທດສະມາຊິກ( ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດ
ທິເດັກ ໃນປີ 0880 ແລະ ອານຸສັນຍາເພ່ີມເຕີມຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ 1 ສະບັບຄື9 ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວ
ກັບ ການເຂ້້ົາຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າຂາຍ
ເດັກ+ ຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສ່ິງລາມົກອານາຈານກ່ຽວກັບເດັກ ໃນປີ 1//5- ໃນມາດຕາ 33 ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າ
ດ້ວຍ ສິດທິເດັກ+ ມາດຕາ 7 ຂອງອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການເຂ້້ົາຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງ
ປະກອບອາວຸດ ແລະ ມາດຕາ 01 ຂອງອານຸສັນຍາ ກ່ຽວກັບ ການຄ້າເດັກ+ ຄ້າປະເວນີເດັກ ແລະ ສ່ິງລາມົກອານາ
ຈານກ່ຽວກັບເດັກ- ພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ຕ້ອງສ່ົງບົດລາຍງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາດ່ັງກ່າວໃຫI ຄະນະ
ກໍາມະການສິດທິເດັກ ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນແຕ<ລະໄລຍະ-

1.2. ໃນລະດັບພາກພື້ນອາຊຽນ ແລະ ພາກພື້ນອາຊີ,ປາຊິຟິກ
ໃນລະດັບພາກພ້ືນອາຊຽນ+ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແມ<ນໄດIສະແດງອອກໂດຍການຈັດກອງປະຊຸມເວທີ

ເດັກອາຊຽນຂ້ືນໃນທຸກໆ 1 ປີ ໂດຍຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ+ ເຊ່ິງກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນຄ້ັງທໍາ
ອິດຈັດຂ້ືນທ່ີປະເທດຟີລິບປິນ ປີ 1/0/+ ຄ້ັງທີ 1 ທ່ີປະເທດສິງກະໂປ ປີ 1/01+ ຄ້ັງທີ 2 ທ່ີປະເທດໄທ ປີ 1/03+
ຄ້ັງທີ 3 ທ່ີປະເທດຫວຽດນາມ ປີ 1/05 ແລະ ຄ້ັງທີ 4 ທ່ີປະເທດບຣູໄນ ປີ 1/07- ໃນກອງປະຊຸມເວທີເດັກອາຊຽນ
ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດIສ່ົງຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມເຂ້ົາຮ່ວມ ເພ່ືອຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີຂອງເດັກ ໃນການ
ສ້າງປະຊາຄົມອາຊຽນ-

ໃນລະດັບພາກພ້ືນອາຊີ,ປາຊີຟິກ+ ໂດຍສະເພາະ ແມ<ນກອງປະຊຸມຜູIນໍາລະດັບສູງ ການຮ່ວມມໃືຕI,ໃຕI ກ່ຽວກັບ
ວຽກສິດທິເດັກ ກໍມ່ເີວທີເດັກຈາກບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນອາຊີ,ປາຊີຟິກ ເຊ່ິງ ສປປ ລາວ ກໍໄ່ດIມຕົີວແທນເດັກເຂ້ົາ
ຮ່ວມເພ່ືອປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ສະເໜີໂຄງການຕ່າງໆຂອງເດັກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນງVບປະມານຈາກກອງປະ
ຊຸມດ່ັງກ່າວ-

1.3. ໃນ ສປປ ລາວ
ຫັຼກການໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ທ່ີໄດIກໍານົດໄວIໃນເນ້ືອໃນ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ກໍໄ່ດIຖືກ

ຜັນຂະຫຍາຍມາເປັນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ສະບັບເລກທີ /4.ສພຊ+ ລົງ
ວັນທີ 16 ທັນວາ 1//5+ ໂດຍສະເພາະໃນມາດຕາ 6+ 21+ 22 ແລະ 23 ດ່ັງນ້ີ9
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ມາດຕາ 69 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ
ລັດ+ ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫIເດັກມສ່ີວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ອອກຄໍາຄິດຄໍາ

ເຫັນຕ່ໍບັນຫາທ່ີພົວພັນກັບເດັກ- ຄໍາເຫັນເຫ່ົຼານ້ັນ ຕ້ອງໄດIຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ຊ່ັງຊາ ບົນພ້ືນຖານອາຍຸ ແລະ
ຄວາມສາມາດຂອງເດັກ ໃນການຈໍາແນກຄວາມຖືກຜິດ-

ມາດຕາ 219 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ເດັກທຸກຄົນມສິີດເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ່ີເປັນການພັດທະນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະ

ໝອງ ເຊ່ັນ9 ກິດຈະກໍາທາງດ້ານການສຶກສາ+ ວັດທະນະທໍາ,ສັງຄົມ+ ສິລະປະ,ວັນນະຄະດີ+ ກລິາກາຍະກໍາ ແລະ
ການມ່ວນຊ່ືນຂອງເດັກຢູ<ໃນຊຸມຊົນ-

ໂຮງຮຽນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ີນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດສະຖານທ່ີສໍາລັບກິດ
ຈະກໍາ ທ່ີໄດIກໍານົດໄວIໃນວັກເທິງນ້ີ-

ມາດຕາ 229 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການປະດິດສ້າງ
ລັດມນີະໂຍບາຍສ່ົງເສີມເດັກທຸກຄົນ ໃຫIມກີານປະດິດສ້າງ ດ້ວຍການສະແດງຜົນງານການປະດິດສ້າງສ່ິງຕ່າງໆ

ຂອງຕົນ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ເປັນແບບຢ<າງອັນດີໃຫIແກ<ເດັກຜູIອ່ືນ+ ສະເໜີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນ
ສັງຄົມ ໃນການສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕົນອອກດ້ວຍຮູບການຕ່າງໆ-

ມາດຕາ 239 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການຕົກລົງບັນຫາ
ເດັກທຸກຄົນ ມສິີດຄ້ົນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນໃນການຕົກລົງບັນຫາຕ່າງໆ ທ່ີຍົກຂ້ືນມາພິຈາລະນາເປັນຕ້ົນ ບັນຫາ

ທ່ີພົວພັນກັບອະນາຄົດ ແລະ ຊາຕາກໍາຂອງຕົນ- ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫIແກ<ການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ພິຈາລະນາຄໍາເຫັນດ່ັງກ່າວ ບົນພ້ືນຖານການຊ່ັງຊາຕາມອາຍຸ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ຂອງເດັກ ໃນການຈໍາແນກຄວາມຖືກຜິດ-

ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ+ ໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ກໍໄ່ດIມີບົດລາຍງານການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ໃນການ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ອານຸສັນຍາເພ່ີມເຕີມຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ- ນອກ
ຈາກນ້ັນ+ ກໍ່ໄດIລົງເກັບກໍາເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເດັກ ຢູ<ບັນດາແຂວງເປັນຕ້ົນ9 ບ່ໍແກIວ+ ຫຼວງນ້ໍາທາ+ ອຸດົມໄຊ+ ໄຊຍະບູລີ+
ຫຼວງພະບາງ+ ຊຽງຂວາງ+ ຫົວພັນ+ ວຽງຈັນ+ ບໍລິຄໍາໄຊ+ ຄໍາມ່ວນສະຫວັນນະເຂດ+ ສາລະວັນ+ ເຊກອງ+ ຈໍາປາສັກ ແລະ ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ- ພາຍຫັຼງການເກັບກໍາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເດັກພາຍໃນແຂວງ ໄດIມກີານຈັດກອງປະຊຸມ ຄກມດ ຂ້ັນແຂວງ
ເພ່ືອຮັບຮອງເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເດັກ ເຂ້ົາໃນບົດລາຍງານແຫ<ງຊາດ ເພ່ືອຈັດສ່ົງໃຫIຄະນະກໍາມະການສິດທິເດັກຂອງສະ
ຫະປະຊາຊາດ ເປັນແຕ<ລະໄລຍະ-
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II. ຫຼັກການພື້ນຖານ+ ຄວາມສໍາຄັນ+ ລໍາດັບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະ
ກໍາຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ
2.1. ຫຼັກການພື້ນຖານ

ຫັຼກການພ້ືນຖານໃນການເອົາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ປະກອບມີ 6
ຫັຼກການທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ<ຄື9
1) ຄວາມສະໝັກໃຈ

ການຄັດເລືອກຕົວແທນເດັກໃນການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ ສ່ິງທ່ີສໍາຄັນຕ້ອງໃຫIເດັກຕັດສິນໃຈໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ
ຫືຼ ບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງເດັກ ໂດຍບ່ໍມກີານບັງຄັບໃດໆທັງໝົດ+ ຫີຼກລ່ຽງການລົບກວນເວລາຮຽນ
ຂອງເດັກ ແລະ ກິດຈະກໍາຄອບຄົວຂອງເດັກ-

2) ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ
ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໃຫIແກ<ເດັກຢ<າງຄົບຖ້ວນ ເພ່ືອໃຫIເດັກເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂ້ໍມູນ

ຕ່າງໆຢ<າງເຕັມທ່ີ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຈຸດປະສົງ+ ເນ້ືອໃນ+ ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມຕ່ືາງໆທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ລວມທັງ
ຜົນໄດIຮັບຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະເກີດຂ້ືນ- ພາຍຫັຼງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ເດັກກໍ່ຕ້ອງໄດIມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນ ແລະ ຮັບຮູIກ່ຽວກັບບັນດາໝາກຜົນທ່ີໄດIຮັບຈາກການຄ້ົນຄວ້າໃນ
ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

3) ເຄົາລົບແນວຄວາມຄິດຂອງເດັກ
ການເຄົາລົບແນວຄວາມຄິດຂອງເດັກຖືເປັນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີເດັກໄດIຖ່າຍທອດ ແລະ ແລກປ<ຽນແນວ

ຄວາມຄິດອອກມານ້ັນ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການວາງແຜນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກໃຫIສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກ+ ການປັບປຸງແຜນກິດຈະກາໃຫIແທດເໝາະ ແລະ ການພັດທະນາປະສິດທິພາບຂອງການ
ອອກແບບແຜນກິດຈະກໍາໃນຄ້ັງຕ່ໍໆໄປ- ນອກນ້ັນ+ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກ ຕ້ອງໄດIຮັບຄໍາເຫັນດີ
ຈາກເດັກ ໂດຍສະເພາະ ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ-

4) ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບເດັກ
ຫົວຂ້ໍໃນການນໍາມາສົນທະນາກັບເດັກ ຕ້ອງເປັນສ່ິງທ່ີເດັກໃຫIຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍເດັກ ແລະ

ພາຍຫັຼງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດIສະຫWບຜົນໄດIຮັບຂອງການຄ້ົນຄວ້າໃຫIເດັກໄດIຮັບຮູI- ຫີຼກລ່ຽງຈາກການ
ກີດກັ້ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກໃນການຮ່ວມປະເມີນ ແລະ ການບ່ໍສະໜອງຂ້ໍມູນຜົນໄດIຮັບຂອງການຄ້ົນຄວ້າໃຫI
ແກ<ເດັກ- ການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ບ່ໍຄວນລົບກວນຊ່ົວໂມງຮຽນຂອງເດັກ+ ບ່ໍລົບກວນເວລາຫວ່າງຂອງເດັກໃນ
ການຫ້ີຼນກັບໝູ<ເພ່ືອນ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງຄອບຄົວ-

5) ການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູMອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ຜູIອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວນໃຫIການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເນ້ືອໃນ+ ວິທີການ ແລະ ເຄ່ືອງມຕ່ືາງໆໃຫIແກ<

ເດັກໃນຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກໄດIຮັບຂ້ໍມູນແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ<າງຖືກ
ຕ້ອງ- ນອກນ້ັນ+ ຜູIອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຄວນມີຂະບວນການ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກມຄີວາມໝ້ັນໃຈໃນການສົນ
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ທະນາຕ່ໍກັບຫົວຂ້ໍຕ່າງໆ ລວມທັງບັນດາອຸປະກອນ+ ພາສາທ່ີນໍາໃຊIຕ້ອງເປັນມິດຕ່ໍເດັກ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບ່ໍໃຫIມີ
ຄວາມກົດດັນ ຫືຼ ການຊັກຈູງແນວຄວາມຄິດຂອງເດັກ-

6) ຄວາມປອດໄພ
ເດັກຕ້ອງໄດIຮັບການປົກປIອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຈິດໃຈ+ ແນວຄວາມຄິດ+ ການສະແດງອອກ+ ແລະ ວິໃສທັດ

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຕ້ັງແຕ<ການເດີນທາງເຂ້ົາຮ່ວມຈົນເຖິງການກັບຄືນສູ<ພູມລໍາເນົາ ແລະ ຕ້ອງມີ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫIແກ<ເດັກທຸກຄົນ-

7) ການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ການບໍຈ່ໍາແນກ
ໃນການສັງລວມເອົາຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເດັກ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄາຄິດຄໍາເຫັນເຫ່ົຼານ້ັນຕ້ອງມາຈາກຫຼາຍກຸ<ມ

ຂອງເດັກທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ເຊ່ັນ9 ກຸ<ມເດັກຍິງ+ ກຸ<ມເດັກຊາຍ+ ລວມທັງກຸ<ມເດັກທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ+ ກຸ<ມເດັກ
ພິການ+ ກຸ<ມເດັກຊົນເຜ່ົາ+ ກຸ<ມເດັກທ່ີຢູ<ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ກຸ<ມເດັກທ່ີໄດIຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລໃນສູນໃຫIການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີເປັນຕ້ົນ-

2.2. ຄວາມສໍາຄັນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ<ນສິດທິຂ້ັນພ້ືນຖານຂອງມະນຸດເຊ່ິງກໍານົດໄວIໃນຖະແຫຼງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ-

ໃນປີ 0878 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໄດIຖືກຮັບຮອງ ແລະ ໄດIໃຫIສັດຕະຍາບັນ ທັງໝົດ 086 ປະເທດ ເຊ່ິງ
ໄດIວາງພ້ືນຖານ ການເຮັດວຽກແບບມີສ່ວນຮ່ວມກັບເດັກ ຊ່ຶງເດັກມີສິດຄືກັນກັບຜູIໃຫຍ່- ໃນປີ 1//8 ຄະນະ
ກໍາມະການສິດທິເດັກ ສປຊ ໄດIອອກຄໍາເຫັນທ່ົວໄປ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕາ 019 ສິດທິໃນການຮັບຟັງຄວາມຄິດ
ເຫັນຂອງເດັກ ເຊ່ິງເນ້ັນໃສ<ຄວາມສໍາຄັນການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກ ດ່ັງນ້ີ9
- ສ່ົງເສີມໃຫIເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມໄດIຮັບຮູIສິດທິຂອງເຂົາເຈ້ົາ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ+ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ່ໍ

ກັບບັນຫາທ່ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍເຂົາເຈ້້ົາ:
- ສ່ົງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູIໃຫIເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ເປັນພົນລະເມືອງທ່ີດີ+ ມີຄວາມຮູI+ ຄວາມສາມາດ ທ່ີສາມາດ

ປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດ-

ຊ້ີໃຫIເຫັນວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ການໃຊIແຮງງານເດັກ9 ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງເດັກ ແມ<ນການສ່ົງເສີມໃຫIເດັກສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ+ ຄວາມສາມາດ ແລະ ພອນສະຫວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ-
ແຕ<ການໃຊIແຮງງານເດັກ ແມ<ນການໃຫIເດັກເຮັດວຽກທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ+ ເຮັດວຽກເກີນເວລາປົກກະຕິ ແລະ ເຮັດ
ວຽກໜັກ ລວມທັງເດັກທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກ່ວາ 01 ປີ ທ່ີເຮັດວຽກເສດຖະກິດ 'ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(-



 10 

2.3. ລໍາດັບຂອງການມສ່ີວນຮ່ວມ
ທິດສະດີການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີຖືກຍອມຮັບ ແລະ ນໍາໃຊIປະກອບເຂ້ົາໃນຄູ<ມືການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວ

ໜຸ<ມ ຂອງຫຼາຍປະເທດ ແມ<ນທິດສະດີ ‘ຂ້ັນໄດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານຮາດ’ 'Roger Hart’s Ladder
of Participation(-

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທິດສະດີດ່ັງກ່າວ ແມ<ນໄດIມີການຈັດລະດັບຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ
ອອກເປັນ 7 ຂ້ັນທ່ີນອນຢູ<ໃນ 1 ໝວດຫັຼກຄື9 0- ການປະກອບສ່ວນ ແລະ 1- ການມີສ່ວນຮ່ວມ ດ່ັງເຫັນໃນພາບ
ປະກອບຂ້າງລຸ<ມ9

1) ໝວດທີ 09 ການປະກອບສ່ວນຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ ມີຄ9ື
(1) ບັງຄັບໃຫMເຂ້ົາຮ່ວມ9 ຜູIໃຫຍ່ສ່ັງໃຫIເດັກເຮັດດ້ວຍຄວາມບ່ໍສະໝັກໃຈ- ຜູIໃຫຍ່ເປັນຜູIເຮັດ ແລະ ນໍາໃຊI

ເດັກນໍາສະເໜີ ຫືຼ ສະແດງ-
(2) ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນພິທີການ9 ການນໍາໃຊIເດັກເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນການຖ່າຍຮູບ ຫືຼ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນພິທີສໍາຄັນ

ຕ່າງໆ-
(3) ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນຮູບການ9 ຜູIໃຫຍ່ກະກຽມເນ້ືອໃນເພ່ືອໃຫIເດັກຝຶກຊ້ອມໂດຍທ່ີເດັກບ່ໍໄດIປະກອບຄໍາຄິດ

ຄໍາເຫັນ-

ຮ່ວມມືກັນ

ເປັນເຈົ້າການ

ຜັນຂະຫຍາຍ

ປຶກສາຫາລື

ມອບໝາຍ

ເຂົ້າຮ່ວມເປນັຮູບການ

ເຂົ້າຮ່ວມເປນັພິທີການ

ບັງຄບັໃຫIເຂົ້າຮ່ວມ 

 
ການມີສ່ວນຮ່ວມ

ການປະກອບສ່ວນ
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ລະດັບທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແມ<ນການປະກອບສ່ວນຂອງເດັກ ທ່ີຍັງບ່ໍຖືວ່າແມ<ນການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີແທIຈິງ- ເດັກ
ແລະ ໄວໜຸ<ມ ຈະຮຽນຮູI ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການໄດIໜ້ອຍທ່ີສຸດຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທ່ີຖືກອອກແບບມາ
ໃຫIເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມມີແຕ<ການປະກອບສ່ວນ-

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມທ່ີດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບນ້ັນ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ບ່ໍຄວນຈະຖືກ
ບັງຄັບ+ ເຂ້ົາຮ່ວມແບບເປັນພິທີການ ຫືຼ ຮູບການເທ່ົານ້ັນ- ການອອກແບບກິດຈະກໍາ ຄວນຈະໄດIຖືກພັດທະນາໄປສູ<
ຮູບແບບ ການມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີມີເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ເປັນໃຈກາງ ເພ່ືອສ້າງໃຫI ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ໃຫIກາຍເປັນຜູIສ້າງ
ຄວາມປ<ຽນແປງທ່ີດີຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ-

2) ໝວດທີ 19 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ ມີຄື9
(4) ມອບໝາຍ9 ຜູIໃຫຍ່ມອບໝາຍວຽກໃຫIເດັກເຮັດ+ ໃຫIການແນະນາໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງເຊ່ິງ

ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ໄດIມີໂອກາດຮຽນຮູI+ ສ້າງທັກສະ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການຈາກວຽກທ່ີໄດIເຮັດ-
(5) ປຶກສາຫາລື9 ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ+ ມີການປຶກສາຫາລື ແລະ ຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ມີການສະຫWບຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັບຜູIໃຫຍ່-
(6) ຜັນຂະຫຍາຍ9 ຜູIໃຫຍ່ສະເໜີແນວຄວາມຄິດ+ ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ເປັນຜູIຜັນຂະຫຍາຍໃນການອອກ

ແບບ+ ວາງແຜນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍນໍາໃຊIວິທີການ ແລະ ພາສາຂອງເດັກເອງ-
(7) ເປັນເຈົ້າການ9 ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມເປັນຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໂດຍໄດIຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ແລະ ການແນະນໍາຈາກຜູIໃຫຍ່-
(8) ຮ່ວມມືກັນ9 ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມເປັນຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເອງ ໂດຍມີການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັບຜູIໃຫຍ່-
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມແມ<ນຈະເລ່ີມເກີດຂ້ືນຈາກຂ້ັນທີ 3 ຂ້ືນໄປຮອດຂ້ັນທີ 7- ເດັກ ແລະ

ໄວໜຸ<ມທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຈະໄດIຮຽນຮູI ແລະ ຝຶກຝົນທັກສະຕ່າງໆໄດIຫຼາຍກວ່າຖ້າກິດຈະກໍາໄດIຖືກອອກແບບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກລະດັບ 3 ຂ້ືນໄປ-

2.4. ຂ້ັນຕອນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ
ຂ້ັນຕອນການກະກຽມ ຫືຼ ການວາງແຜນໃນການຈັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກມີ 0/ ຂ້ັນຕອນ9
1) ຈຸດປະສົງ

ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຕ້ອງລະບຸຈຸດປະສົງໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ຢ<າງຈະແຈIງເປັນ
ຕ້ົນແມ<ນ9 ການວາງແຜນຊຸມຊົນ+ ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ+ ການວາງແຜນປຶກສາຫາລືໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບສາ
ກົນ+ ການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ- ຕົວຢ<າງ9 ໃນການຈັດກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ຖ້າວ່າ ບ່ໍ
ໃຫIເດັກເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມ ພວກເຮົາກໍບ່ໍ່ອາດຮູIໄດIວ່າເດັກຕ້ອງການທ່ີຈະເຮັດຫຍັງ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ທ່ີເຮັດໃຫI
ເດັກເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມໄດI ພວກເຮົາກໍ່ຈະບ່ໍຮູIຕ່ໍກັບຄວາມສ່ຽງ ຫືຼ ຜົນກະທົບຕ່າງໆທ່ີອາດເກີດຂ້ືນກັບເດັກ-

2) ການແບFງປັນຂ້ໍມູນ
ໃນກລໍະນີທ່ີໄດIຈັດກິດຈະກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ+ ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວນແບ<ງປັນຂ້ໍມູນຂອງການ

ຈັດກິດຈະກໍາໃຫIເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ໄດIເຫັນດີ ແລະ ມີການກະກຽມໄວIລ່ວງໜ້າ- ຂ້ໍມູນຕ່າງໆ ຕ້ອງມເີນ້ືອໃນທ່ີຄົບ
ຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ- ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫົວຂ້ໍທ່ີຈະນໍາມາສົນທະນາຕ່າງໆ ຕ້ອງຕິດພັນກັບວຽກງານສິດທິເດັກ ຫືຼ ບັນ



 12 

ຫາຕ່າງໆທ່ີຕິດພັນກັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ+ ຂະບວນການດໍາເນີນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ລວມທັງຜົນຄາດຫວັງທ່ີຈະໄດI
ຮັບ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ-

3) ການຄັດເລືອກຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ
ຂະບວນການຄັດເລືອກຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ+ ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ້ອງເຫັນດີ

ກັບຂ້ັນຕອນຕ່າງໆດ່ັງນ້ີ9
- ຄວາມສະໝັກໃຈ9 ຮັບປະກັນວ່າເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ຕ້ອງເຂ້ົາຮ່ວມດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ໄດIຮັບການ

ແຈIງການເຂ້ົາຮ່ວມໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາການມສ່ີວນຮ່ວມ ໂດຍບ່ໍແມ<ນການຊັກຈູງ ຫືຼ ການບັງຄັບ-
- ຕົວແທນທີດີ່9 ຕົວແທນທ່ີດີໃນນ້ີໝາຍຄວາມວ່າ ຕົວແທນເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ຕ້ອງມາຈາກຫຼາຍກຸ<ມເປ້ົາໝາຍ

ທ່ີແຕກຕ່າງກັນເຊ່ັນ9 ກຸ<ມເດັກຍິງ+ ກຸ<ມເດັກຊາຍ+ ລວມທັງເດັກທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ+ ກຸ<ມເດັກພິການ+
ກຸ<ມເດັກຊົນເຜ່ົາ+ ກຸ<ມເດັກທ່ີຢູ<ຫ່າງໄກສອກຫີຼກ+ ກຸ<ມເດັກທ່ີໄດIຮັບການເບ່ິງແຍງດູແລໃນສູນໃຫIການຊ່ວຍເຫືຼອ
ຕ່າງໆເຫ່ົຼານ້ີເປັນຕ້ົນ-

4) ສະຖານທີ່
ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ້ອງຮັບປະກັນເຖິງຄວາມປອດໄພສໍາລັບເດັກໃນການຈັດກິດຈະກໍາ- ຕົວຢ<າງ9 ສະຖານທ່ີຕ້ອງ

ບ່ໍໃຫIຕິດກັບແຄມທາງໃຫຍ່ຫຼາຍເກີນໄປ ຫືຼ ຈັດຢູ<ໃນຕຶກທ່ີເກົ່າຫຼາຍ ເພ່ືອປIອງກັນການເກີດອຸປະຕິເຫດ+ ສະຖານທ່ີ
ຕ້ອງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫIແກ<ເດັກພິການ ແລະ ສະດວກສະບາຍໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບເດັກໂດຍ
ປາສະຈາກສ່ິງລົບກວນຕ່າງໆ-

5) ພາສາ
ພາສາທ່ີນໍາໃຊIເຂ້ົາໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ຕ້ອງນໍາໃຊIພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງ່າຍສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ເພ່ືອສະ

ດວກໃນການປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບເຂົາເຈ້ົາ+ ຫີຼກລ່ຽງພາສາຄໍາເວ້ົາທ່ີບ່ໍສຸພາບ+ ເຂ້ົາໃຈຍາກ+ ເຮັດໃຫIເຂົາເຈ້ົາຮູIສຶກ
ກົດດັນ ຫືຼ ບ່ໍສະບາຍໃຈ- ໃນກລໍະນີທ່ີນໍາໃຊIພາສາທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ມຜູີIແປພາສາ
ເພ່ືອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫIແກ<ເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ-

6) ທີມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ

7) ຜູIນໍາພາຄວນນໍາພາກິດຈະກໍາແບບເປັນກັນເອງ+ ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄວນສ້າງທີມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ
'ຜູIຊ່ວຍ( ແລະ ທີມງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງສາມາດອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫIແກ<ເດັກ ແລະ ໄວ
ໜຸ<ມໃນຕະຫຼອດໄລຍະການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ເພ່ືອໃຫIເຂົາເຈ້ົາສາມາດກະກຽມ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມໃນການ
ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ- ໃນກລໍະນີຫາກເອົາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ອອກຈາກພູມລໍາເນົາເດີມຕ້ອງໄດIດໍາເນີນ
ຕາມຂ້ັນຕອນ 6+ 7+ 8 ແລະ 0/-ການຍິນຍອມ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ-
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ໃນກລໍະນີຫາກເອົາເດັກອອກຈາກພູມລໍາເນົາເດີມ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+ ຜູIນໍາພາກິດຈະກໍາຕ້ອງໄດIຮັບຄໍາ
ຍິນຍອມຈາກເດັກ+ ຄອບຄົວຂອງເດັກ+ ຜູIປົກຄອງ ແລະ ຜູIນໍາພາເດັກ 'ການຈັດຕ້ັງ( ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດ
ໄພ- ລາຍລະອຽດແມ<ນໃນຂ້ໍ 0+ 1 ແລະ 2-

8) ການເດີນທາງ ແລະ ທີພ່ັກ
ໃນກລໍະນີຫາກເອົາເດັກອອກຈາກພູມລໍາເນົາເດີມ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+ ຜູIນໍາພາກິດຈະກໍາຕ້ອງໄດIຮັບປະ

ກັນເຖິງຄວາມປອດໄພໃນຕະຫຼອດການເດີນທາງ- ການຄົມມະນາຄົມຮັບ,ສ່ົງ ຕ້ອງໄດIມກີານຄັດເລືອກ ແລະ ເຊ່ືອ
ຖືໄດI- ໂຮງແຮມ ຫືຼ ທ່ີພັກສໍາລັບເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ຕ້ອງຮັບປະກັນເຖິງຄວາມປອດໄພໃຫIແກ<ເຂົາເຈ້ົາ+ ທ່ີພັກຕ້ອງ
ບ່ໍໃຫIມຄີວາມສ່ຽງທາງດ້ານສ່ິງເສບຕິດ+ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ອ່ືນໆ- ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກຈັນຍາບັນ
ຫືຼ ກົດໝາຍ-

9) ຜູMດູແລເດັກ ແລະ ໄວໜຸFມ
ໃນກລໍະນີຫາກເອົາເດັກ ແລະ ໄວໜຸ<ມ ອອກຈາກພູມລໍາເນົາເດີມ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+ ຜູIນໍາພາກິດຈະກໍາ

ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າມຜູີIນໍາພາ ຫືຼ ຜູIດູແລເດັກເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫIແກ<ເດັກ- ການຄັດເລືອກຜູIດູແລເດັກ
ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງເພດ ແລະ ອາຍຸ+ ຜູIດູແລເດັກຄົນໜ່ຶງຮັບຜິດຊອບເດັກໄດIພຽງແຕ< 1,4 ຄົນເທ່ົານ້ັນ-

10) ການນຸFງຖື
ການນຸ<ງຖືຄວນໃຫIເໝາະສົມຕາມຮີດຄອງປະເພນີ+ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ກາລະໂອກາດ- ໃນກລໍະນີທ່ີຈັດກິດ

ຈະກໍາໃນລະດັບຊາດ ຫືຼ ພາກພ້ືນ ຜູIຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າການນຸ<ງຖືມີຄວາມເໝາະສົມ- ໃນກໍລະນີ
ຫາກຕ້ອງນຸ<ງຖືຊຸດປະຈໍາຊາດ ຕ້ອງໄດIຮັບການເຫັນດີຈາກຄະນະຈັດງານ- 
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ບົດທີ 2

ພັດທະນາການຂອງເດັກ

I. ພັດທະນາການຂອງເດັກ
ຜູIທ່ີເຮັດວຽກກັບເດັກ ແລະ ການປົກປIອງເດັກ ຄວນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເປັນຢ<າງດີ ກ່ຽວກັບ ພັດທະນາການເດັກ ແລະ

ຈຸດພິເສດຂອງເດັກແຕ<ລະໄວ ເພ່ືອວ່າຈະໄດIໃຫIການສ່ົງເສີມພັດທະນາການຂອງເດັກ ແລະ ໃຫIການປົກປIອງ ທ່ີເໝາະສົມແກ<
ເດັກໃນແຕ<ລະໄວ ຊ່ືງພັດທະນາການເດັກຕ້ອງໄດIຮັບການພັດທະນາ 3 ດ້ານພ້ອມກັນດ່ັງນ້ີ9

1.1 ການພັດທະນາດ້ານຮ່າງກາຍ9 ໝາຍເຖິງການພັດທະນາດ້ານສຸຂະພາບ+ ມັນສະໝອງ+ ສະລີລະ ໃຫIເດັກ
ໄດIຫ້ິຼນກິລາ ແລະ ເຄ່ືອນໄຫວ+ ຝຶກກ້າມເນ້ືອ+ ພັກຜ່ອນພຽງພໍ,ນອນມື້ໜ່ຶງ 7,0/ ຊ່ົວໂມງ+ ກິນອາຫານພຽງພໍ
ເຊ່ັນ9 ໃຫIເດັກໄດIກິນອາຫານຄົບ 4 ໝູ<ທ່ີເປັນປະໂຫຍດ+ ໄດIຫ້ີຼນເຄ່ືອງຫ້ີຼນ ທ່ີເຝິກທັກສະໃນການພັດທະນາ
ຂອງເດັກແຕ<ລະໄວອາຍຸ+ ໄດIຫ້ີຼນກິລາຕາມຊ່ວງອາຍຸທ່ີເໝາະສົມ+ ໃຫIມີເວລາພັກຜ່ອນໃນລະຫວ່າງວັນ-

1.2 ການພັດທະນາດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ9 ໝາຍເຖິງການສ້າງຄວາມຜູກພັນ+ ການນັບຖື ແລະ ຮັກຕົນ
ເອງ+ ຄວາມໝ້ັນໃຈ ແລະ ການກໍານົດຈຸດພິເສດຂອງຕົນເອງ ເຊ່ັນ9 ໃຫIເດັກໄດIຫ້ີຼນກັບໝູ<ເພ່ືອນເພ່ືອເຝິກຝົນໃນ
ການຢູ<ຮ່ວມກັບໝູ<ເພ່ືອນ+ ສອນເດັກໃຫIມີຄວາມດຸໝ່ັນ+ ຊ່ືສັດ+ ປະຫຍັດ+ ອົດທົນ+ ຮູIແບ<ງປັນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອ
ຜູIອ່ືນ-

1.3 ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາ9 ໝາຍເຖິງການພັດທະນາດ້ານຄວາມຄິດ+ ການຄ້ົນຄິດ+ ການແກIໄຂ
ບັນຫາ+ ການຄິດແບບວິເຄາະ ເຊ່ັນ9 ໃຫIເດັກໄດIເຂ້ົາໂຮງຮຽນ+ ໝ່ັນໂອIລົມ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຂອງເດັກ ກ່ຽວ
ກັບ ການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນຂອງເດັກ-

1.4 ການພັດທະນາດ້ານສັງຄົມ9 ໝາຍເຖິງການສ່ືສານ+ ການສ້າງສາຍສໍາພັນ+ ທັດສະນະຄະຕິ+ ທັກສະທາງ
ສັງຄົມ+ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບສັງຄົມ+ ທັກສະໃນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ+ ການມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການພົບປະ
ແລກປ<ຽນທັດສະນະສຶກສາ+ ປູກຈິດສານຶກທາງດ້ານສິນທາ ແລະ ຈະລິຍະທໍາແມ<ນສ່ວນສໍາຄັນຂອງການ
ພັດທະນາທາງສັງຄົມຂອງເດັກ ເຊ່ັນ9

- ໃຫIເດັກເຂ້ົາຮ່ວມງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ແລະ ອະທິບາຍການວາງຕົວທ່ີເໝາະສົມ:

- ໃຫIເດັກໄດIເຂ້ົາຮ່ວມກຸ<ມການສະແດງ+ ສະໂມສອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອສັງຄົມ:

- ໃຫIເດັກໄດIຫ່າງໄກຈາກສ່ິງເສບຕິດ+ ສ່ິງມືນເມົາ ແລະ ການພະນັນທຸກປະເພດ:

- ໃຫIເດັກໄດIຫີຼກໄກຈາກພາບການຜິດຖຽງ+ ທາລຸນກັນ ເພາະເດັກຈະຄິດວ່າການຕີກັນແມ<ນການແກIໄຂ
ບັນຫາ-
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II. ພັດທະນາການຂອງເດັກ ຕາມເກນອາຍຸ 'ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ(9

ເກນອາຍຸ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດພິເສດ ໜ້າທີ່ຂອງພໍ່່ແມF.ຜູMດູແລ

ເດັກແຕFມື້
ເກີດຫາ
5 ເດືອນ

- ເດັກໄວນ້ີມັກຕົກໃຈງ່າຍ-
- ເດັກຮ້ອງໄຫIເມື່ອເດັກຕ້ອງການສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງ-
- ເປັນເລ່ືອງປົກກະຕິເມື່ອທ່ານອູIມເດັກແລIວແຕ<ລາວກໍ່ຍັງ
ໄຫIຢູ< ແລະ ເດັກຮ້ອງໄຫIດົນຕອນກາງຄືນກໍເ່ປັນເລ່ືອງ
ປົກກະຕິ-

- ການໂອບກອດແມ<ນສ່ິງທ່ີເດັກຕ້ອງການທ່ີສຸດ-
ການໂອບກອດ+ ອູIມແມ<ນຈໍາເປັນສໍາລັບການພັດທະນາ
ສະໝອງເດັກ ແລະ ຄວາມສໍາພັນກັບພ່ໍແມ<-

- ການຈັບບາຍ ແລະ ຈັບສ່ິງຂອງເຂ້ົາປາກແມ<ນການຝຶກ
ແອບກ້າມເນ້ືອຂອງເດັກ-

- ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ<ນພ່ໍແມ<ຕ້ອງໃຫI
ຄວາມອົບອຸ<ນກັບເດັກ-

- ຕ້ອງພະຍາຍາມຊອກຮູIວ່າເດັກ
ຕ້ອງການຫຍັງ-

- ພະຍາຍາມເຮັດໃຫIເດັກຮູIສຶກວ່າປອດ
ໄພດ້ວຍການໂອບກອດ+ ອູIມ-

- ເອົາສ່ິງທ່ີອາດເປັນອັນຕະລາຍອອກໄກ
ຈາກເດັກເຊ່ັນ9 ຂອງມຄົີມ+ ສ່ິງທ່ີແຕກ
ຫັກສ່ິງທ່ີເດັກອາດເອົາເຂ້ົາປາກໄດI ຫືຼ
ສ່ິງທ່ີອາດປົນເປ້ືອນສານເຄມີ-

ເດັກແຕFອາຍຸ
5 ຫາ 01
ເດືອນ

- ເດັກໄວນ້ີຮ້ອງໄຫIໜ້ອຍລົງ ແລະ ຍ້ິມຫົວ ຫຼາຍຂ້ຶນ-
- ເດັກຮ້ອງໄຫIເມື່ອ ເຫັນທ່ານອອກຈາກຫ້ອງເພາະເດັກບ່ໍ
ຮູIວ່າທ່ານຈະກັບມາອີກ+ ແຂIວປ່ົງ+ ເຈັບປ<ວຍ ເມື່ອສະ
ໝອງຂອງເດັກກໍາລັງພັດ ທະນາເດັກກໍ່ມັກຮ້ອງໄຫI ຫືຼ
ຮ້ອງໄຫIຕອນກາງຄືນ-

- ເດັກເລ່ີມເວ້ົາ+ ການອອກສຽງແຕ<ລະຄໍາຂອງເດັກ ຕາມ
ຫັຼງຈະກາຍເປັນຄໍາເວ້ົາ-

- ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ<ນພ່ໍແມ<ຕ້ອງເຮັດໃຫI
ເດັກຮູIວ່າທ່ານຢູ<ໃກIໆເດັກຕະຫຼອດ
ເວລາ-

ເດັກແຕFອາຍຸ
0ຫາ 1 ປີ

- ເດັກໄວນ້ີເລ່ີມຍ່າງ ແລະ ຮຽນເວ້ົາ-
- ເດັກຢາກຈັບຢາກບາຍທຸກຢ<າງສ່ິງນ້ີສໍາຄັນທ່ີສຸດສໍາລັບ

ການພັດທະນາສະໝອງ ແລະ ການຮຽນຮູIໂລກກ້ວາງ
ຂອງເດັກ-

- ເດັກຢາກຮູIວ່າອັນໃດມສີຽງ+ ອັນໃດເຄ່ືອນໄຫວ+ ຕົກ
ລ່ົນ+ ຟູນ້ໍາ ແຕ<ລະອັນເອ້ີນວ່າແນວໃດ-

- ເມື່ອເດັກສາມາດຮຽນຮູI ແລະ ປອດໄພເດັກຈະຮຽນຮູI
ສ່ິງຕ່າງໆໄດIໄວ-

- ເດັກເລ່ີມປະຕເິສດ+ ເວລາເດັກປະຕິເສດບ່ໍແມ<ນເດັກ
ຕ້ັງໃຈບ່ໍຟັງຄວາມຫືຼດ້ືດ້ານ+ ເວລາເດັກປະຕິເສດເດັກ
ອາດພະຍາຍາມບອກວ່າ ລູກບ່ໍມັກອັນນ້ັນ+ ບ່ໍຢາກໄປ
ເທ່ືອນ່າ+ ຢາກໄດIອັນນ້ັນນ່າຢາກເລືອກເອງນ່າ+ໃຈຮ້າຍ
ນ່າ+ ບ່ໍຮູIຈະເຮັດແນວໃດນ່າ-

- ເດັກຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູIສຶກຂອງຄົນອ່ືນ-

- ສ່ິງສໍາຄັນທ່ີສຸດແມ<ນພ່ໍແມ<ຕ້ອງເວ້ົາລົມ
ກັບເດັກ-

- ອ່ານນິທານ+ ອ່ານໜັງສືໃຫIເດັກຟັງ-
- ໃຫIຄວາມສົນໃຈກັບສ່ິງທ່ີເດັກເວ້ົາ
ອອກມາ-

- ພະຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມຂອງເດັກ-
- ເອົາສ່ິງທ່ີອາດເປັນອັນຕະລາຍອອກໄກ
ຈາກເດັກ-

- ບອກເດັກວ່າອັນນ້ີເອ້ີນວ່າແນວໃດ-
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- ເປັນຊ່ວງເວລາທ່ີພ່ໍແມ<ມັກຈະເວ້ົາວ່າ9 ຢ<າຢ<າ…------
ກັບເດັກ+ ເດັກຮູIສຶກໃຈຮ້າຍ ແລະ ບ່ໍຮູIວ່າຈະເຮັດ
ແນວໃດເມື່ອໄດIຍິນນໍາພ່ໍແມ<ເວ້ົາວ່າ9 ຢ<າ-

ເດັກອາຍຸ
1 ຫາ 4 ປີ

- ກໍາລັງຢາກຮູIທຸກໆຢ<າງ ເດັກຈະຖາມຫຼາຍໆ ຄໍາຖາມ-
- ຄວາມຄິດຂອງເດັກໄດIຮັບການພັດທະນາຢ<າງ

ຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະອາຍຸຊ່ວງນ້ີ-
- ເດັກຕ້ອງການເວລາໃນການຫ້ິຼນ+ ຫ້ິຼນລະຄອນນ້ີແມ<ນ

ການພັດທະນາຢ<າງໜ່ຶງຂອງເຂົາເຈ້ົາ-
- ເດັກຢາກຊ່ວຍຜູIອ່ືນ-
- ຖ້າຫາກພ່ໍແມ<ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນຄວາມຢາກຮູIຢາກ

ເຫັນຂອງເດັກ- ເຂົາເຈ້ົາຈະມ່ວນຊ່ືນກັບການຮຽນຮູI+
ຄວາມຮູIສຶກດ່ັງກ່າວນ້ີຈະຕິດໂຕເຂົາເຈ້ົາຈົນເຖິງເວລາ
ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ-

- ເມື່ອເດັກຖາມວ່າ “ເປັນຫຍັງ?” ບ່ໍແມ<ນເພ່ືອຕ້ານກັບ
ພ່ໍແມ<+ ແຕ<ເດັກຢາກຮູIຄໍາຕອບແທIໆ-

- ຄວາມໝ້ັນໃຈໃນການຮຽນຮູIຂອງເດັກນ້ອຍແມ<ນຈຸດ
ເລ່ີມຕ້ົນຂອງການຮຽນຮູIທັງໝົດໃນອະນາຄົດ-

- ພ່ໍແມ<ທ່ີພະຍາຍາມຕອບຄໍາຖາມຂອງລູກ ຫືຼຊ່ວຍເຫືຼອ
ເຂົາເຈ້ົາຊອກຫາຄໍາຕອບແມ<ນເປັນການສອນເດັກໃຫI
ຮູIວ່າມັນບ່ໍແມ<ນເລ່ືອງໜ້າອາຍທ່ີບ່ໍຮູIໝົດທຸກຢ<າງ+
ເດັກກໍ່ມຄີວາມຄິດດີຢູ<ການຊອກຂ້ໍມູນຂ່າວສານແມ<ນ
ເຮັດໄດIຫຼາຍທາງ+ ການຊອກຫາຄໍາຕອບ ແລະ ແກIໄຂ
ບັນຫາແມ<ນເປັນເລ່ືອງມ່ວນຊ່ືນ-

- ການຫ້ິຼນແມ<ນສໍາຄັນທ່ີສຸດຕ່ໍການພັດທະນາສະໝອງ
ຂອງເດັກ+ ການແກIໄຂບັນຫາ+ ທົດລອງ ແລະ ປະ
ດິດສ່ິງໃໝ<ໆ

- ຖ້າເດັກມເີວລາສ້າງຈິນຕະນາການ ຈະຊ່ວຍໃຫIເດັກມີ
ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເປັນນັກແກIໄຂບັນຫາທ່ີເກັ່ງ-

- ຖ້າເດັກສາມາດມ້າງສ່ິງຂອງ ແລະ ປະກອບເຂ້ົາຄືນໄດI
ເຂົາຈະຮູIໄດIວ່າອັນໃດເປັນອັນໃດ-

- ເດັກສາມາດແຕIມຮູບ ແລະ ຮ້ອງເພງໄດI+ ເຂົາມຄີວາມ
ໝ້ັນໃຈໃນການສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຕົນ+ ຖ້າ
ເດັກມໂີອກາດໄດIເຮັດວຽກທ່ີມກີານໂຕIແຍ<ງກັນເຂົາ
ຈະສາມາດແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໄດIດີກວ່າເກົ່າ-

- ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກເປັນ
ປົກກະຕິພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ<ຊ່ວຍເຫືຼອ
ເດັກ ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ
ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ ຄຸນສົມບັດໃຫI
ແກ<ເດັກ-

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫIເອ້ືອອໍາ
ນວຍຕ່ໍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ-
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ເດັກອາຍຸ
4 ຫາ 8 ປີ

- ໄລຍະນ້ີແມ<ນການປ<ຽນແປງຄ້ັງຍ່ິງໃຫຍ່ໃນຊີວິດເດັກ+
ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ<ນໄດIເລ່ີມເຂ້ົາໂຮງຮຽນ- ເມື່ອ
ເດັກເຂ້ົາໂຮງຮຽນ+ ເຂົາເຈ້ົາຈະໄດIຮຽນຮູI9 ບໍລິການຕົວ
ເອງໂດຍປາສະຈາກພ່ໍແມ<+ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບເດັກນ້ອຍຜູI
ອ່ືນໆ+ ຮູIປະຕິບັດຕົວແບບເໝາະສົມ ຕ່ໍຜູIໃຫຍ່ຄົນ
ອ່ືນໆ+ ປະຕິບັດຕາຕະລາງ ແລະ ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ
ອັນໃໝ<-

- ປະສົບການຄ້ັງທໍາອິດໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນຂອງເດັກ
ນ້ອຍມີຜົນຕ່ໍຄວາມຮູIສຶກຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ການຮຽນ
ຮູIໃນໂຮງຮຽນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ- ເຖິງແມ<ນວ່າເດັກທຸກ
ຄົນຈະເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນອາຍທ່ີຸເທ່ົາກັນແຕ<ເຂົາເຈ້ົາມີນິ
ໃສແຕກຕ່າງກັນເຊ່ິງສ່ົງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍ
ຄວາມພ້ອມໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນທ່ີອາດບ່ໍແມ<ນເວລາ
ດຽວກັນ-

- ໃນຊ່ວງໄວເຂ້ົາໂຮງຮຽນເດັກເລ່ີມມກີານພົວພັນສັງ
ຄົມ ແລະ ຄ່ອຍໆເພ່ີມຄວາມສໍາຄັນຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ-
ຄວາມສົນໃຈສ່ິງໃໝ<ແມ<ນເປັນສັນຍາລັກສະແດງເຖິງ
ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ກຸIມ
ຕົນເອງ- ເດັກເລ່ີມຮຽນຮູIຄວາມຄິດ ແລະ ການປະພຶດ
ຂອງຄົນອ່ືນຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ-

- ໄລຍະນ້ີນອກຈາກເດັກໄດIຮຽນຮູ<ຈາກຜູIອ່ືນແລIວມັນ
ກໍແ່ມ<ນເວລາທ່ີເດັກຮຽນຮູIກ່ຽວກັບຕົວເອງ ແລະຮຽນ
ຮູIຫຼາຍຢ<າງເປັນຄ້ັງທໍາອິດຈະປະຕິບັດຕົວແນວໃດ
ເມື່ອເກີດມຄີວາມຂັດແຍ<ງກັບຄົນອ່ືນ+ ປົກປIອງຕົນ
ເອງ+ ປົກປIອງຄົນອ່ືນ+ປະເຊີນກັບການກໍ່ກວນຈາກໝູ<
ໄວດຽວກັນ+ ເປັນຄົນສັດຊ່ື ແລະ ບ່ໍຕົວະ+ ຍັງເປັນຄົນ
ໃຈດີຢູ<ທ່າມກາງຄົນອ່ືນທ່ີບ່ໍມີນ້ໍາໃຈ ແລະ ການແກIໄຂ
ຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນຄວາມສໍາພັນ-

- ຕິດຕາມພັດທະນາການຂອງເດັກເປັນ
ປົກກະຕິ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ<ຊ່ວຍ
ເຫືຼອເດັກ ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ
ແລະ ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ ຄຸນສົມ
ບັດໃຫIແກ<ເດັກ-

- ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫIເອ້ືອອໍາ
ນວຍຕ່ໍການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກ-

- ຕິດຕາມການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເດັກຢູ<
ກັບໝູ< 'ສັງຄົມ(-

ເດັກອາຍຸ
0/ ຫາ 02 ປີ

- ມີຄວາມປ<ຽນແປງທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍຢ<າງກໍາລັງຈະ
ເກີດຂຶ້ນໃນໄວນີ້+ ຮ່າງກາຍຂອງລູກຈະມີການປ<ຽນ
ແປງ- ລູກກໍາລັງກຽມຕົວເຂົ້າສູ<ໄວຜູIໃຫຍ່ແຕ<ລາວກໍ່
ຍັງເປັນເດັກຢູ<-

- ໃນໄວນ້ີພ່ໍແມ<ອາດຈະກັງວົນ ແລະ
ເປັນຫ່ວງລູກເລ່ືອງຄວາມປອດໄພ
ດ້ານສຸຂະພາບ+ ມບັີນຫາຫຍຸIງຍາກຫືຼ
ມບັີນຫາການຮຽນ- ບາງຄ້ັງພ່ໍແມ<ມີ
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- ຄວາມຂັດແຍ<ງພາຍໃນຄອບຄົວມີສາເຫດຍ້ອນວ່າ9
ໃນອາຍຸໄວນ້ີເດ ັກມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນ
ອິດສະຫຼະຈາກພ່ໍແມ<ຫຼາຍຂຶ້ນແຕ<ພ່ໍແມ<ກໍ່ຍັງມີຄວາມ
ກັງວົນ ແລະ ເປັນຫ່ວງວ່າລູກຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຮູIແລະ
ທັກສະພຽງພໍໃນການຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ-

- ຮ່າງກາຍຂອງລູກກໍາລັງມີການປ<ຽນແປງເຊິ່ງຈະພາໃຫI
ເກີດມອີາລົມຫYດຫງດິງ່າຍ-

- ເດັກຈະໃຊIເວລາຢູ<ກັບໝູ<ເພື ່ອນຫຼາຍຂຶ ້ນ ແລະໃຊI
ເວລາຢູ<ກັບພ່ໍແມ<ໜ້ອຍລົງ- ບາງຄັ້ງເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດ
ສິ່ງທີ່ໝູ<ເພື່ອນເຮັດ+ ເຖິງແມ<ນວ່າພ່ໍແມ<ຈະບ່ໍເຫັນດີນໍາ
ກຕໍາມ-

- ເດັກໄວນ້ີເລ່ີມສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນ
ອາດຈະບ່ໍກົງກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ພ່ໍແມ<-

ຄວາມຮູIສຶກວ່າຕົນເອງບ່ໍມີອໍານາດທ່ີ
ຈະເຮັດຫຍັງໄດI-

- ເຮັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຮ່ວມກັນໃນ
ຄອບຄົວ-

- ເວ້ົາລົມກັບລູກກ່ຽວກັບໝູ<ຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາ-

- ພ່ໍແມ<ຄວນຮັບຟັງເມື່ອລູກເວ້ົາເຖິງສ່ິງ
ທ່ີກັງວົນໃຈ-

- ຮັບຮູIຜົນສໍາເລັດຂອງລູກ-
- ບອກໃຫIລູກຮູIສ່ິງທ່ີລູກຈະໄດIປະ

ເຊີນໃນຕ່ໍໜ້າ ແລະ ທ່ານກຽມພ້ອມ
ໃຫIການຊ່ວຍເຫືຼອລູກສະເໝີ-

- ເວ້ົາຄວາມຈິງກັບລູກ-
- ສະແດງຄວາມຮັກໃຫIຄວາມອົບອຸ<ນ

ຕ່ໍລູກ-
- ພະຍາຍາມເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູIສຶກຂອງ

ລູກ-
- ໃຫIຄວາມຮູIກ່ຽວກັບ ການປ<ຽນແປງ

ທາງເພດສຶກສາເຊ່ັນ9 ການປ<ຽນແປງ
ເວລາເປັນປະຈໍາເດືອນ+ ໃຫIຄວາມຮູI
ທາງດ້ານເພດສຶກສາສໍາລັບເດັກຍິງ
ແລະ ເດັກຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ<ນພ່ໍ
ແມ<+ ຄູອາຈານ ແລະ ໝູ<ເພ່ືອນ-

- ໄປຮ່ວມກິດຈະກໍາໃນໂຮງຮຽນແລະ
ສ້າງຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັບຄູອາຈານ-

ເດັກອາຍຸ
03 ຫາ 07 ປີ

- ມກີານປ<ຽນແປງຂອງຮໍໂມນທ່ີສ່ົງຜົນໃຫIມກີານປ<ຽນ
ແປງທາງດ້ານອາລົມຈິດ+ ຖືໝູ<ເພ່ືອນເປັນສໍາຄັນເຊ່ິງມີ
ຜົນຕ່ໍພຶດຕິກໍາເພາະວ່າເດັກມັກຈະເຊ່ືອໝູ<ເພ່ືອນຫຼາຍ
ກວ່າຜູIປົກຄອງ ຫືຼ ຄູ+ ມັກຈະຂັດກັບຜູIໃຫຍ່ ແລະ ຊອກ
ຫາຄວາມເປັນເອກະລາດ+ເປັນຊ່ວງທ່ີຢູ<ໃນໄລຍະຫົວ
ລ້ຽວຫົວຕ່ໍທ່ີຈະກ້າວເປັນຜູIໃຫຍ່

- ຕ້ອງຕິດຕາມການປະພຶດຕ່າງໆຂອງ
ເດັກ-
- ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດ+ໃຫIຄໍາປຶກສາ
ແກ<ເດັກ-

- ຄວນຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການກໍານົດເປ້ົາ
ໝາຍ+ ທິດທາງ ແລະ ຈຸດຢືນໃນ
ຊີວິດ-
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Ø ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກ
ເດັກແຕ<ລະຄົນ ມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມທ່ີແຕກຕ່າງກັນ+ ຜູIທ່ີເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ເດັກ ຄວນມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເດັກ ດ່ັງລຸ<ມນ້ີ9
1) ສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄອບຄົວ 'ຖານະທາງສັງຄົມ+ ເຊ້້ືອຊາດ+ ສະຖານະພາບຂອງຄອບຄົວ+ ອາຊີບ ແລະ

ອ່ືນໆ(
2) ດ້ານວັດທະນະທໍາ 'ຄວາມເຊ່ືອຖື+ ຮີດຄອງປະເພນີ+ ພາສາ+ ຄ່ານິຍົມ(
3) ທາງດ້ານຮ່າງກ່າຍ 'ຄວາມພິການ+ ສະລິລະຂອງຮ່າງກາຍ(
4) ທາງດ້ານພອນສະຫວັນ ແລະ ພອນສະແຫວງ
5) ທາງດ້ານນິໄສ 'ບຸກຄະລິກກະພາບ+ ການສະແດງອອກ(
6) ທັກສະຊີວິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເດັກແຕ<ລະຄົນ
7) ລັກສະນະທາງດ້ານນິໄສ 6 ດ້ານ ມີຄື9

- ຄວາມຫ້າວຫັນ9 ນ່ັງງຽບໆເປັນເວລາດົນ ≠ ເຄ່ືອນໄຫວຕະຫຼອດ
- ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝ9ີ ກິນ ຫືຼ ນອນເປັນເວລາ ≠ ກິນ ຫືຼ ນອນບ່ໍເປັນເວລາ
- ການຕອບສະໜອງຕ່ໍເຫດການໃໝFໆ9 ບ່ໍຍອມຮັບສ່ິງໃໝ<ໆ ≠ ຢາກລອງສ່ິງໃໝ<ໆ
- ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ9 ປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບແວດລ້ອມໃໝ<ໄດIຊ້າ ≠ ປັບຕົວເຂ້ົາກັບສະພາບ

ແວດລ້ອມໃໝ<ໄດIໄວ-
- ຄວາມມີສະມາທ9ິ ໃຫIຄວາມສົນໃຈຕ່ໍສ່ິງໃດໜ່ຶງແບບຜິວເຜີນ ແລະ ປ<ຽນຄວາມສົນໃຈໄປສູ<ສ່ິງໃໝ<

ເລ້ືອຍໆ ≠ ໃຫIຄວາມສົນໃຈຕ່ໍສ່ິງໃດໜ່ຶງເປັນເວລາດົນນານ-
- ຄວາມດຸໝັ່ນ9 ຂາດຄວາມສົນໃຈເຮັດສ່ິງໃດໜ່ຶງໃຫIສໍາເລັດ ≠ ຕ້ັງໃຈເຮັດສ່ິງໃດໜ່ຶງດ້ວຍຄວາມອົດທົນ

ຈົນສໍາເລັດ-
- ການສະແດງອອກທາງອາລົມ9 ສະແດງໃຫIເຫັນການປ<ຽນແປງທາງອາລົມຢ<າງຮຸນແຮງ ≠ ບ່ໍສະແດງ

ອອກໃຫIເຫັນການປ<ຽນແປງທາງອາລົມຢ<າງເດ່ັນຊັດ-
ຄວາມເຂ້ົາໃຈລະຫວ່າງລັກສະນະທາງອາລົມຂອງເດັກ ແລະ ຂອງຜູIໃຫຍ່ ອາດຈະມຜົີນຕ່ໍລະດັບຄວາມ ຂັດແຍ<ງ+

ຫາກຜູIໃຫຍ່ເຂ້ົາໃຈລັກສະນະທາງອາລົມທ່່ີເປັນພ້ືນຖານພຶດຕິກໍາຂອງເດັກ ແລະ ພຶດຕິກໍາຂອງຜູIໃຫຍ່ເອງ+ ຜູIໃຫຍ່ກຈໍະເລ້ີມ
ເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນທ່ີພາໃຫIເກີດຄວາມຂັດແຍ<ງຂ້ຶນ ແລະ ຜູIໃຫຍ່ກໍຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ ການຕໍານິວິຈານ+ ການຮ້າຍດ່າ ຈະບ່ໍ
ຊ່ວຍໃຫIເກີດຜົນດີໄດI-

ເດັກແຕ<ລະຄົນ ກໍ່ເປັນຄົນ ຄົນໜ່ຶງທ່ີມລັີກສະນະສະເພາະຂອງເຂົາເອງ ແລະ ເຮົາເອງກໍບ່ໍ່ສາມາດປ<ຽນແປງພ້ືນຖານ
ທາງອາລົມຂອງເດັກໄດI ຊ່ຶງມັນກໍເ່ຊ່ັນດຽວກັນກັບຜູIໃຫຍ່ທ່ີບ່ໍສາມາດປ<ຽນແປງລັກສະນະສ່ວນຕົວຂອງຕົນເອງໄດIເຊ່ັນກັນ-
ໃນເມື່ອລັກສະນະທາງອາລົມຂອງຜູIໃຫຍ່ ແລະ ເດັກບ່ໍຕົງກັນ ຜູIໃຫຍ່ເອງກໍ່ອາດຫາທາງແກIໄຂຄວາມຂັດແຍ<ງໄດIໂດຍບ່ໍຕ້ອງ
ໃຈຮ້າຍ ຫືຼ ລົງໂທດເດັກ ຜູIໃຫຍ່ກໍສ່າມາດຫາທາງທ່ີຈະຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ແກIໄຂໂດຍບ່ໍໃຊIຄວາມຮຸນແຮງໄດI-
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III. ຄວາມຮັບຮູM ກ່ຽວກັບ ການສ່ືສານກັບເດັກ
3.1. ຄວາມຮູMທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບ ການສ່ືສານ

ການສ່ືສານ ໝາຍເຖິງຂະບວນການຖ່າຍທອດ ຂ້ໍມູນ+ ຂ່າວສານ+ ຄວາມຮູIປະສົບການ+ ຄວາມຮູIສຶກ+ ຄວາມຄິດ
ເຫັນ+ ຄວາມຕ້ອງການຈາກຜູIສ່ົງ ໄປຍັງຜູIຮັບ ໂດຍຜ່ານສ່ືຕ່າງໆ ເຊ່ັນ9 ການເວ້ົາ+ ການຂຽນ+ ສັນຍາລັກອ່ືນໆ ດ້ວຍ
ການສະແດງ ຫລື ການຈັດກິິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຊ່ຶງອາດຈະໃຊIຂະບວນການສ່ືສານ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມ ເໝາະ
ສົມ ຫລື ຄວາມຈໍາເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄູ<ສ່ືສານ ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃຫIເກີດການຮັບຮູIຮ່ວມກັນ ແລະ ມີປະຕິກິລິຍາ
ຕອບສະໜອງຕ່ໍກັນ+ ການສະແດງ ທ່າທາງດ້ານການສ່ືສານທ່ີເໝາະສົມ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທ່ີຈະຊ່ວຍໃຫIການສ່ືສານ
ສໍາເລັດຜົນ- ການສ່ືສານກັບເດັກ ກໍເຊ່ັນດຽວກັນ ແຕ<ມີຮູບການ ແລະ ວິທິການທ່ີເໝາະສົມ-

3.2. ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ່ືສານ
ການສື່ສານ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການດໍາລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ+ ທຸກເພດ+ ທຸກໄວ+ ທຸກສາຂາອາຊີບ ບໍ່ມີໃຜທ່ີ

ຈະປັດສະຈາກໄດIຕໍ່ການສື່ສານ ຕ້ອງໃຊIການສື່ສານ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໂດຍ
ສະເພາະສັງຄົມທີ່ມີການປ<ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາຕະຫຼອດເວລາ- ການສື່ສານກໍ່ໃຫIເກີດສາຍພົວພັນລະຫ່ວາງບຸກຄົນ
ທີ່ດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີລະຫ່ວາງຄົນໃນສັງຄົມ ຊ່ວຍຖ່າຍທອດວັດທະນະທໍາຮດີຄອງ
ປະເພນີ+ ສະທ້ອນໃຫIເຫັນຄວາມຈະເລີນຮຸ<ງເຮືອງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງສັງຄົມ-

ໃນນ້ັນການສ່ືສານກັບເດັກ ທ່ີເປັນຜູIສຶບທອດພາລະກິດຂອງສັງຄົມ ຍ່ິງມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ແລະ ຈໍາເປັນໃນ
ຂະບວນການ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ເດັກ ຍ້ອນວ່າ ເດັກເປັນຜູIທ່ີຍັງບ່ໍທັນຈະເລີນເຕີບໂຕຢ<າງເຕັມສ່ວນ ຈ່ຶງ
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ+ ການເບ່ີງແຍງດູແລ ແລະ ການປົກປIອງເປັນພິເສດ- ສະນ້ັນ+ ຮຽກຮ້ອງໃຫIມີການສ່ືສານກັບ
ເດັກດ້ວຍທັກສະທ່ີດີ-

3.3. ຮູບແບບການສ່ືສານ
ການສ່ືສານມີ 1 ຮູບແບບ ຄື9

1) ການສ່ືສານດ້ວຍວາຈາ
ການສ່ືສານດ້ວຍວາຈາ ແມ<ນຮູບການສ່ືສານທ່ີເຫັນໄດIຢ<າງຈະແຈIງທ່ີສຸດ ແລະ ມີອົງປະກອບດ່ັງນ້ີ9
- ນໍ້າສຽງ ແມ<ນສ່ິງທ່ີຊ້ີບອກເຖິງອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູIສຶກຂອງຜູIເວ້ົາ ຫືຼ ການເນ້ັນຢ້ໍາເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນສ່ິງທ່ີ

ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງເວ້ົາ- ນ້ໍາສຽງສາມາດນໍາໃຊIເພ່ືອຢ້ໍາ ຫືຼ ປະຕິເສດຈຸດຢືນຂອງທ່ານ-
- ລະດັບຄວາມແຮງ,ຄ່ອຍ ແລະ ຈຸດເນັ້ນໜັກ ຍັງເປັນສ່ິງຊ້ີບອກເຖິງການເນັ້ນຢ້ໍາຂ້ໍຄວາມໃຫMຜູM

ອ່ືນ ສ່ວນຫຼາຍແລIວການໃຊIສຽງສູງ ໝາຍເຖິງ ການຕ່ືນເຕ້ັນ ຫືຼ ການເປັນກັງວົນ+ ການໃຊIສຽງດັງຍັງຊ້ີບອກ
ເຖິງ ການໃຈຮ້າຍ ຫືຼ ໂມໂຫໂທໂສ ແລະ ອ່ືນໆ-

- ການຕີຄວາມໝາຍ ທຸກຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດIຕີຄວາມໝາຍ ແລະ ບາງຄ້ັງກໍຖາມຄືນເພ່ືອໃຫIຈະແຈIງວ່າ
ເຂົາເຈ້ົາເວ້ົາຫຍັງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫIເຂ້ົາໃຈ ຂ້ໍຄວາມທ່ີສ່ືສານນ້ັນ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕ້ອງໄດIກວດກາຄືນ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈນ້ີ ໂດຍການສອບຖາມຄືນ-
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ຮູບແບບຂອງການນໍາໃຊIພາສາ ກໍສາມາດດຶງເອົາຜູIອ່ືນມາຟັງ ຫືຼ ເຮັດໃຫIເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຢາກອອກໄປ- ບາງຄ້ັງ ຄົນມັກນໍາໃຊIຄໍາ
ສັບທ່ີສະຫລັບຊັບຊ້ອນ ຫືຼ ຄໍາສັບທາງດ້ານວິຊາການໂພດ ເພ່ືອສະແດງໃຫIເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນຜູIມີຄວາມຮູIດີ ຫືຼ ເພ່ືອສະແດງ
“ອໍານາດ” ຂອງຕົນ-

ໃນເວລາສ່ືສານກັບເດັກ ບ່ໍຄວນໃຊIຄໍາສັບທ່ີສະລັບສັບຊ້ອນ ແລະ ຫີຼກລ່ຽງການໃຊIຄໍາສັບວິຊາການ ຫືຼ ຄໍາສັບທ່ີເຂ້ົາໃຈ
ຍາກ ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາເຮັດວຽກກັບເດັກ ຫືຼ ກຸ<ມທ່ີຕ້ອງການປົກປIອງພິເສດ ເພ່ືອເຮັດໃຫIການສ່ືສານມີປະສິດທິຜົນ ຜູIເວ້ົາ
ຄວນໃຫIຜູIອ່ືນໄດIເຂ້ົາໃຈວ່າ ຕົນເວ້ົາກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລະ ບ່ໍໃຫIເຂົາເຈ້ົາສັບສົນ ຫືຼ ຮູIສຶກບ່ໍດີ- ຖ້າຜູIເວ້ົາມີການກະກຽມທ່ີດີ ກໍຈະ
ເຮັດໃຫIການສ່ືສານກັບເດັກງ່າຍຂ້ຶນ-

2) ການສ່ືສານດ້ວຍທ່າທາງ
ການສ່ືສານດ້ວຍທ່າທາງ ເກີດຂ້ຶນຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວຊ້ີວັດຄວາມຮູIສຶກຂອງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ກຸ<ມ

ຄົນໃດໜ່ຶງໄດI- ຕົວຢ<າງ9 ປັດໄຈ ທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການສ່ືສານດ້ວຍທ່າທາງລວມມີ9
- ເພດ9 ຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ ສ່ວນຫຼາຍເປັນສາເຫດໃຫIຜູIຄົນໄດIປັບປ<ຽນທ່າທາງ ແລະ ພຶດຕິກາຂອງຕົນ-

ບັນຫາກ່ຽວກັບທາງເພດ ຍັງມີຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຕ່ໍບັນຫາສັງຄົມ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງອໍານາດ ແລະ ສະຖານະໃນ
ສັງຄົມ:

- ພື້ນຖານທາງສັງຄົມ9 ຫຼາຍຄົນຈະມີການປະພຶດທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ບົນພ້ືນຖານ ຖານະທາງສັງຄົມທ່ີແຕກ
ຕ່າງກັນ ຕົວຢ<າງ9 ເຄ່ືອງເສຍພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ ແລIວອາຈານມາແກIໄຂ ໃນການຕີລາຄາຂອງອາຈານສ່ວນຫຼາຍ
ແມ<ນມັກຈະບ່ົງເປ້ົາໝາຍສົງໄສວ່າແມ<ນນັກຮຽນຜູIທຸກຍາດ ໂດຍບ່ໍມີການສອບຖາມ 'ຄວາມຈິງເດັກຜູIທຸກ
ຍາກບ່ໍໄດIລັກເຄ່ືອງທ່ີເສຍ(:

- ເຜົ່າ9 ຜູIຄົນສ່ວນຫຼາຍກະທໍາຕ່ໍຜູIອ່ືນ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນບົນພ້ືນຖານເຜ່ົາຊົນ:
- ອາຍຸ9 ຜູIຄົນມີການສັນນິຖານກ່ຽວກັບຜູIອ່ືນ ບົນພ້ືນຖານອາຍຸຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ນ້ີມີຜົນກະທົບຕ່ໍວິທີການທ່ີ

ເຂົາເຈ້ົາພົວພັນກັນແລະກັນ:
- ການເຄື່່ອນໄຫວ9 ການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີເກີດຂ້ຶນໂດຍທັນທີ ຫືຼ ບ່ໍປົກກະຕິ ຂອງຜູIເວ້ົາ ສາມາດລົບກວນ ແລະ

ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈໄປທາງອ່ືນ- ຜູIຄົນອາດຫYດງິດ ຍ້ອນຖືກລົບກວນຈາກສຽງໂທລະສັບ+ ເຄ່ືອງປະດັບ+
ເຈ້ັຍ+ ໄຂ<ວຂາ ຫືຼ ການເຂ້ົາ,ອອກຫ້ອງ ກໍສາມາດລົບກວນໄດI:

- ການສະແດງອອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ9 ການສະແດງອອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍສາມາດລວມມີ ສີໜ້າ+ ທ່າ
ທາງ+ ການສະແດງດ້ວຍມື+ ຍິກບ່າ+ ສາຍຕາ+ ການແກວ່ງ ຫືຼ ງຶກຫົວ ແລະ ອ່ືນໆ- ທ່າທາງທັງໝົດນ້ີສະແດງເຖິງ
ການສ່ົງຂ້ໍຄວາມ:

- ເຄື່ອງນຸFງຫົ່ມ9 ຮູບແບບການນຸ<ງຖື ກໍສາມາດສ່ົງຂ້ໍຄວາມໄດI- ຕົວຢ<າງ9 ເຈ້ົາໜ້າທ່ີນຸ<ງເຄ່ືອງແບບ ຈະເຮັດໃຫI
ເດັກມີຄວາມຢIານກົວ:

- ການພົວພັນຈາກໄລຍະຫ່າງ9 ວິທີການທ່ີພວກເຮົາໃຊIພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງ ສາມາດສ້າງເປັນຮູບການສ່ືສານໄດI
ການນ່ັງໃກIກັບຄົນອ່ືນ+ ການນ່ັງຢູ<ໄກ ຫືຼ ນ່ັງຢູ<ດ້ານຫັຼງໂຕະ ແລະ ອ່ືນໆ ກໍສາມາດສະແດງເຖິງຂ້ໍມູນປະເພດ
ຕ່າງໆທ່ີແຕກຕ່າງກັນ-
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3.4. ວິທີການສ່ືສານກັບເດັກ
ຜູIສ່ືສານຕ້ອງໄດI ພິຈາລະນາຕາມອາຍຸ ຄວາມຮັບຮູI ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເດັກ ຕ້ອງໃຊIຄໍາເວ້້ົາທ່ີສຸພາບ+ ອ່ອນ

ໂຍນ+ ນ້ິມນວນ+ ເຂ້ົາໃຈງ່າຍ ແລະ ມີລັກສະນະເປັນກັນເອງ ແລະ ຫີຼກເວ້ັນການໃຊIປະໂຫຍກທ່ີຍາວ+ ສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ
ແລະ ຄໍາຖາມທ່ີສັບສົນ- ຕ້ອງໄດIທົບທວນຄືນວ່າເດັກເຂ້ົາໃຈໃນຄໍາສັບ ແລະ ຄໍາເວ້້ົາທ່ີໃຊIນ້ັນ ຫືຼ ບ່ໍ-

ຍັງມີວິທີການອ່ືນໆທ່ີສາມາດສ່ືສານກັບເດັກໄດI ຕົວຢ<າງ9 ຜ່ານການຫ້ິຼນ+ ການເລ່ົາເລ່ືອງ+ ການແຕIມຮູບ+ ສຽງເພງ
ແລະ ການຮ້ອງເພງ- ການທ່ີຈະເຂ້ົາເຖິງຄວາມຮູIສຶກຂອງເດັກ ແມ<ນກິດຈະກໍາທ່ີສ້າງສັນ ແລະ ມ່ວນຊ່ືນ- ເຖິງຢ<າງໃດກໍ
ຕາມ ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ຕ້ອງໄດIລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ການຕີຄວາມໝາຍໃນສ່ິງທ່ີເດັກກະທໍາ ຫືຼ ສະແດງອອກ-
ຕົວຢFາງ9 ຖ້າວ່າເດັກແຕIມຮູບ+ ມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີຈະຖາມເດັກວ່າ ຮູບແຕIມນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ແລະ ບ່ໍຕ້ອງຕັດ

ສີນໃຈເດົາເອົາ ວ່າແມ<ນສ່ິງໃດທ່ີເດັກພະຍາຍາມຢາກບອກ-

3.5. ການຊຸກຍູM ແລະ ອຸປະສັກການສ່ືສານ
1) ການຊຸກຍູMການສ່ືສານ

ການໃຊMຄໍາຖາມເປີດ ຈະຊ່ວຍໃຫMເດັກສະໜອງຂ້ໍມູນໄດMດີ-
ຄໍາຖາມເປີດ9 ແມ<ນຄໍາຖາມທ່ີບ່ໍຕ້ອງຕອບພຽງແຕ< ແມ<ນ ຫືຼ ບ່ໍແມ<ນ ຫືຼ ຄາຕອບດຽວ- ຕົວຢ<າງ9 ເຈ້ົາເລ່ົາໃຫIຂ້ອຍຟັງ
ກ່ຽວກັບເລ່ືອງລາວທັງໝົດ ວ່າເປັນຫຍັງເຈ້ົາຈື່ຶງຖືກຕົບຕີ ?
ໃຫMຫຼີກລຽງຄໍາຖາມປິດ9 ເປັນຄໍາຖາມທ່ີສາມາດຕອບດ້ວຍຄໍາຕອບດຽວ ຄວນຈະຫີຼກລ່ຽງ+ ເຖິງແມ<ນວ່າ ຄໍາຖາມ
ແບບນ້ີຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການນໍາໃຊI ເພ່ືອເຮັດໃຫIສະຖານະການມັນຈະແຈIງຂ້ຶນ-

ໃຊIຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມ ເພື່ອໃຫIຈະແຈIງ9 ຄໍາຖາມເຈາະຈິ້ມທີ່ຊ່ວຍໃຫIຄົນໄດIເວົ້າໃຫIຈະແຈIງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈ້ົາ
ຄິດ ຫືຼ ຮູIສຶກ ແລະ ກວດຄືນເບ່ິງຄວາມເຂ້ົາໃຈ- ຕົວຢ<າງ9 “ ຊ້ັນເຈ້ົາໃຈຮ້າຍຫຼາຍຍ້ອນວ່າ ທ້າວ ກໍ ຫືຼ ທ້າວ ຂໍ ແມ<ນບ່ໍ? ”

ຫຼີກລ່ຽງໃຊIຄໍາຖາມ “ເປັນຫຍັງ”9 ຄໍາຖາມທີ່ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ “ເປັນຫຍັງ” ສາມາດສ້າງຄວາມຫຍຸIງຍາກໃນການ
ຕອບຄໍາຖາມ ເພາະເບິ່ງຄືວ່າ ໄດIມີການຕັດສິນບັນຫາແລIວວ່າ ຖືກຜິດ ຫຼື ຕໍານິ ແລະ ຜູIຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດIໃຫIເຫດຜົນ
ຕ່ໍການກະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ-

2) ອຸປະສັກໃນການສ່ືສານກັບເດັກ
Ø ເດັກອາດພະຍາຍາມ ແລະ ຂັດຂວາງການສ່ືສານ ຍ້ອນເຫດຜົນໃດໜຶ່ງ ຊ່ຶງລວມມີ9

- ເຂົາເຈ້ົາຢIານກົວ:
- ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງປະສົບກັບຄວາມໂສກເສ້ົາເສຍໃຈ ຫືຼ ກໍາລັງໃຈຮ້າຍ:
- ຖ້າຫາກວ່າເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງປະສົບກັບບາງຮູບການຂອງບັນຫາ ກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍ:
- ຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຄາດຫວັງບາງຮູບການຂອງສ່ິງຈູງໃຈ ເພ່ືອການຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເຊ່ັນ9 ເງິນ ຫືຼ

ອາຫານ:
- ຂາດຄວາມໄວIເນ້ືອເຊ່ືອໃຈຕ່ໍບຸກຄົນທ່ີເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງສ່ືສານດ້ວຍ:
- ຄິດຮອດບ້ານ ຫືຼ ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງຄິດຮອດຄອບຄົວ ຫືຼ ເພ່ືອນ ຫືຼ ຮູIສຶກບ່ໍປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມໃໝ<:
- ຖ້າຫາກວ່າ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈຄໍາຖາມແທIໆ ຫືຼ ຄໍາຖາມຫາກມີຄວາມສັບສົນເກີນໄປ:
- ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍພ້ອມທ່ີຈະປຶກສາຫາລື ຫືຼ ແລກປ<ຽນປະສົບການທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດIວ່າ ການເລ່ົາຄືນຄວາມ

ຫັຼງນ້ັນ ມັນເຈັບປວດເກີນໄປ ຫືຼ ມີຄວາມຫຍຸIງຍາກໃນການອະທິບາຍເປັນພາສາຄໍາເວ້ົາ-
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Ø ເມື່ອເດັກພະຍາຍາມຂັດຂວາງການສ່ືສານ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າຈະມີປະຕິກິລິຍາ ດ່ັງນີ້9
- ກໍາລັງໃຈຮ້າຍ ' ຢູ<ໃນສະພາວະມີຄວາມໃຈຮ້າຍ (:
- ກໍາລັງເວ້ົາຕົວະ ຫືຼ ເວ້ົາຫຼາຍເກີນໄປ:
- ກໍາລັງເວ້ົາກ່ຽວກັບຜູIອ່ືນ ແລະ ບ່ໍແມ<ນກ່ຽວກັບເຂົາເຈ້ົາ ເຊ່ັນ “ຂ້ອຍມີໝູ<ຜູIໜ່ຶງ ຫືຼ ຂ້ອຍໄດIຍິນວ່າ--”
- ກໍາລັງປ<ຽນຫົວຂ້ໍຈາກເລ່ືອງທ່ີເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຕ້ອງການເວ້ົາເຖິງ :
- ກໍາລັງກໍ່ກວນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕIທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ:
- ກໍາລັງປະຕິເສດບ່ໍເວ້ົາຈັກໜ້ອຍເລີຍ-

ອຸປະສັກໃນການສື່ສານທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຍັງແມ<ນຮູບການສື່ສານໃນໂຕຂອງມັນເອງ ແລະ ສາມາດບອກໃຫIເຈ້ົາ
ໜ້າທ່ີ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຂ້ົາໃຈຄວາມຮູIສຶກຂອງເດັກວ່າ ຮູIສຶກແນວໃດ-

Ø ຜູMໃຫຍ່ ແລະ ສ່ິງທີ່ເປັນອຸປະສັກການສ່ືສານ
ຍ້ອນວ່າຜູIໃຫຍ່ໂດຍປົກກະຕິແລIວ ຢູ<ໃນຖານະທີ່ມີສິດອໍານາດ ຫຼື ມີບາງຮູບການຂອງອໍານາດເໜືອເດັກ

ມັນຈ່ຶງເປັນການງ່າຍຫຼາຍທ່ີຜູIໃຫຍ່ ອາດຂັດຂວາງການສ່ືສານໄດI ໂດຍ9
- ເວ້ົາຫຼາຍໂພດ:
- ວິຈານ ຫືຼ ຕໍາໜິຫຼາຍໂພດ:
- ໂດຍການຂູ<ໃຫIຢIານ:
- ຖາມຄໍາຖາມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ:
- ບ່ໍຟັງເດັກ:
- ບ່ໍໃຫIການເຄົາລົບວິທີການທ່ີເຂົາເຈ້ົາໄດIເວ້ົາໄປແລIວ:
- ໃຫIຄໍາແນະນໍາ ຫືຼ ຄໍາສ່ັງຢູ<ເລ້ືອຍໆ:
- ອະນຸຍາດໃຫIມີການຂັດຈັງຫວະຢູ<ຕະຫຼອດເຊ່ັນ9 ໂທລະສັບ+ ໝູ<ເພ່ືອນ ແລະ ອ່ືນໆ :
- ນ່ັງຢູ<ຫັຼງໂຕະ ຫືຼ ນ່ັງຢູ< ໃນຂະນະທ່ີເດັກຢືນ ແລະ ອ່ືນໆ ສາມາດສ້າງສ່ິງຂັດຂວາງລະຫວ່າງ ເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ເດັກ-

3.6. ສ່ິງທີ່ຄວນເຮັດ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດໃນການສ່ືສານເກັບເດັກ
Ø ສ່ີງທີຄວນເຮັດ

- ສ້າງຄວາມລ້ືງເຄີຍກັບເດັກ,ເປີດກວ້າງ+ ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ເຮັດໃຫIເດັກຮູIສຶກສະບາຍໃຈ:
- ສະແດງໃຫIເຫັນວ່າ ໄວIເນ້ືອເຊ່ືອໃຈເດັກ:
- ສະແດງໃຫIເຫັນການເຂ້ົາເຖິງໄດI ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້ັນໃຈໃຫIແກ<ເດັກ:
- ຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມລັບຂອງເດັກໃນລະດັບທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ:
- ເວ້ົາຄວາມຈິງ ແລະ ອະທິບາຍສະພາບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶືນ:
- ຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ເພ່ືອຊຸກຍູIໃຫIເດັກເວ້ົາດ້ວຍຄວາມໜ້ັນໃຈ:
- ໃຈເຢັນ+ ໃຫIເດັກເວ້ົາຕາມພາສາເຂົາເຈ້ົາ+ ການສ້າງຄວາມໄວIເນ້ືອເຊ່ືອໃຈ ເປັນເລ່ືອງທ່ີຍາກຫຼາຍ ແລະ ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫIມີຄວາມອົດທົນສູງ- ຟັງເດັກດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ<+ ອົດທົນ ແລະ ພະຍາຍາມເຂ້ົາໃຈເດັກ:
- ຍອມຮັບວິທີທາງ ແລະ ໃນສ່ີງທ່ີເດັກເປັນ:
- ສ້າງບັນຍາກາດທ່ີຜ່ອນຄາຍ+ ເມື່ອໃດທ່ີເຮັດໄດI+ ນໍາໃຊIຮູບແບບໃນການສະແດງອອກທັດສະນະທ່ີສ້າງສັນລວມ

ທັງການແຕIມຮູບ+ ການຫ້ີຼນ ແລະ ການຮ້ອງເພງ ເພ່ືອກະຕຸIນການສ່ືສານ-
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Ø ສ່ີງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ
- ຖາມຄໍາຖາມລັກສະນະກ່າວໂທດເດັກ:
- ເຮັດເປັນທາງການໂພດ:
- ສະແດງຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບເລ່ືອງ ຫືຼ ເຫດການ ເມື່ອເວລາໄດIຟັງທໍາອິດ:
- ຕ້ອງພິດນັດສໍາພາດ+ ບ່ໍສັນຍາ+ ບ່ໍອ່ານເອກະສານ+ ບ່ໍລົມໂທລະສັບ ແລະ ອ່ືນໆ ໃນເວລາທ່ີເດັກກໍາລັງເວ້ົາກັບ

ທ່ານ:
- ໃຫIຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບເດັກແກ<ຜູIອ່ືນ ຍົກເວ້ັນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງວຽກງານ:
- ຮັບປະກັນກັບເດັກ ກ່ຽວກັບສ່ີງທ່ີທ່ານບ່ໍສາມາດຄວບຄຸມໄດI:
- ຈັດການສົນທະນາໃນສະຖານທ່ີໂລ<ງ ຊ່ືງເປັນບ່ອນທ່ີມີການລົບກວນຈາກຜູIອ່ືນ ຫືຼ ມີຜູIລັກຟັງ:
- ກົດດັນໃຫIເດັກເວ້ົາ+ ບ່ໍຕ້ອງເລ່ັງໃຫIເດັກເວ້ົາ:
- ຊ່ັງຊາ ແລະ ຕີລາຄາຕັດສີນຖືກຜິດ:
- ເອົາເດັກໄວIໃນບ່ອນທ່ີເດັກຮູIສຶກວ່າຕ້ອງໄດIໜີຈາກບ່ອນນ້ັນໃຫIໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດI:
- ຕັດຄໍາເວ້ົາ ໃນເວລາເດັກທ່ີກໍາລັງອະທິບາຍ ຫືຼ ເວ້ົາຢູ<-
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ບົດທີ 3
ການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ

I. ຄວາມໝາຍການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ
ການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນແມ<ນການອົບຮົມສ່ັງສອນເດັກໂດຍບ່ໍໃຊIຄວາມຮຸນແຮງ+ ເຄົາລົບກຽດສັກສີຂອງ

ເດັກໃນຖານະທ່ີເປັນຜູIກໍາລັງຮຽນຮູI ຊ່ຶງເປັນແນວທາງໜ່ຶງສໍາລັບການສຶກສາອົບຮົມ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫIເດັກ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ
ໃນໄລຍະຍາວ+ ໂດຍການໃຫIຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພັດທະນາການຂອງເດັກຢ<າງຖືກຕ້ອງ- ເປັນການສຶກສາ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງໃຫIເດັກເປັນຄົນມີລະບຽບໃນຕົນເອງ+ ສ້າງສາຍພົວພັນ ແບບນັບຖືເຊ່ີງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງຜູIໃຫຍ່
ແລະ ເດັກ+ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫIເດັກ ໃນການແກIໄຂບັນຫາ+ ສອນໃຫIເດັກ ຮູIການໃຫIກຽດຜູIອ່ືນ+ ເຫັນໃຈຜູIອ່ືນ+ ບ່ໍໃຊI
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ນັບຖືຕົນເອງ ແລະ ສິດຂອງຜູIອ່ືນ-

II. ການປຽບທຽບການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ

ການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບ
ບໍສ້່າງສັນ9

ການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ9

- ການລ້ຽງດູແບບເອົາໃຈເດັກ
ທຸກຢ<າງ-

- ການປ<ອຍໂອກາດໃຫIເດັກ
ກະທໍາໃນສ່ິງທ່ີເດັກ ຕ້ອງການ
ຢາກເຮັດຕາມໃຈມັກຂອງຕົນ
ເອງ-

- ການແກIໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າ
ຫືຼ ໄລຍະສ້ັນໆ ຕ່ໍພຶດຕິກໍາຂອງ
ເດັກ ຫືຼ ການລົງໂທດເດັກ
ດ້ວຍວິທີການອ່ືນໆ-

- ການແກIໄຂບັນຫາໄລຍະຍາວ ເພ່ືອພັດທະນາເດັກໃຫIມີລະບຽບ ວິໄນສໍາລັບ
ຕົນເອງ- ຕົວຢ<າງ9 ການແບ<ງເວລາ

- ການສ່ືສານຢ<າງຈະແຈIງ ກ່ຽວກັບ ການແນະນໍາສ່ັງສອນ+ ການມອບໝາຍ ແລະ
ຄວາມມຸIງຫວັງຂອງທ່ານ- ຕົວຢ<າງ9 ການຕ້ັງໃຈຮຽນ+ ການແກIບົດເຝິກຫັດ-

- ການສ້າງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຜູIໃຫຍ່ກັບເດັກແບບໃຫIມຄີວາມນັບຖື ຊ່ຶງກັນ
ແລະ ກັນ- ຕົວຢ<າງ9 ການເວ້ົາຈາສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ+ ເຄົາລົບຜູIອາວຸໂສ

- ການຝຶກທັກສະຕ່າງໆ ໃຫIແກ<ເດັກທ່ີຈະນໍາໃຊIໃນໄລຍະຍາວ- ຕົວຢ<າງ9 ທັກສະ
ໃນການໃຫIເຫດຜົນ+ ຮູIຈາແນກຖືກຜິດ+ ຮູIຈັກຕ່ໍລອງປະຕິເສດ+ ບ່ໍພົວພັນກັບ
ສ່ິງເສບຕິດ+ ສ່ິງມຶນເມົາ ແລະ ອາວຸດສົງຄາມຕ່າງໆ-

- ສ່ິງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈໃຫIແກ<
ເດັກ ໃນການແກIໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ- ຕົວຢ<າງ9 ສ້າງໃຫIໂອກາດເດັກໄດI
ສະແດງຄວາມຮູI+ ພອນສະຫວັນຂອງເດັກ+ ກ້າຮຽນຮູIໃນສ່ິງທ່ີເປັນປະໂຫຍດ

- ການສອນໃຫIຮູIຈັກຄວາມມີມາລະຍາດ+ ການບ່ໍນໍາໃຊI ຄວາມຮຸນແຮງ+ ການ
ຄໍານຶງເຖິງຈິດໃຈຂອງຜູIອ່ືນ+ ການເຄົາລົບນັບຖືໃນກຽດສັກສີຂອງຕົນເອງ+
ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການເຄົາລົບນັບຖືຜູIອ່ືນ- ຕົວຢ<າງ9 ຄິດກ່ອນເວ້ົາ+ ຮັບຟັງຄົນ
ອ່ືນ+ ເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ+ ເຮັດວຽກເປັນໝູ<ຄະນະ
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III. ຄວາມໝາຍຂອງການໃສFລະບຽບ
ການໃສ<ລະບຽບ ແມ<ນການກະທໍາໃດໜ່ຶງທ່ີນໍາໃຊIບັງຄັບຜູIທ່ີກະທໍາຜິດກົດລະບຽບ ຫືຼ ມີພຶດຕິກໍາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ- ການ

ໃສ<ລະບຽບມີຈຸດມຸIງໝາຍເພ່ືອຄວບຄຸມການປະພຶດໂດຍຜ່ານເຄ່ືອງມື ແລະ ວິທີການທ່ີເປັນທາງລົບ+ ເຮັດໃຫIເຈັບປວດທາງ
ຮ່າງກາຍ+ ທາງຈິດໃຈ ຫືຼ ທັງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈໄປພ້ອມໆກັນ- ການໃສ<ລະບຽບເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍກັບພັດທະນາການ
ຂອງເດັກ-

3.1. ການໃສFລະບຽບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍເດັກ
ການໃສ<ລະບຽບເດັກມີ 1 ຮູບແບບຄື9 ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ທາງຈິດໃຈ

1) ທາງຮ່າງກາຍ9 ພຶດຕິກໍາທ່ີເຮັດໃຫIເຈັບປວດ ຫືຼ ບາດເຈັບຕ່ໍກັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກ ເຊ່ິງມີຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ
ພັດທະນາການທາງຮ່າງກາຍຂອງເດັກ ເປັນຕ້ົນ9 ການຂ້ຽນຕີເດັກດ້ວຍຮູບແບບຕ່າງໆ+ ການສັບ ໝາກກອກ+ ດຶງ
ຫູເດັກ+ ເຕະ+ ຕົບ+ ຕ່ອຍ+ ຊົກ+ ກັກຂັງ+ ບັງຄັບໃຫIເດັກເຮັດວຽກໜັກເກີນຄວາມສາ ມາດ+ ບ່ໍໃຫIເດັກກິນ
ອາຫານ-

2) ທາງຈິດໃຈ9 ເປັນພຶດຕິກໍາໜ່ຶງທ່ີບ່ໍດີ ທ່ີກໍ່ໃຫIເກີດຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດໃຈຕ່ໍເດັກ ໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະ
ຍາວ ເຊ່ັນວ່າ9 ການຮ້າຍ+ ການປIອຍດ່າ+ ການປະຈານ+ ການເຍາະເຍ້ີຍ+ ດູຖູກໝ່ິນປະໝາດ+ ເຮັດໃຫIຕົກໃຈ+
ເຮັດໃຫIເສຍໃຈ+ ນາບຂູ< ຫືຼ ປ<ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ອ່ືນໆ-

2-1-ຜົນກະທົບຈາກການໃສFລະບຽບເດັກ
- ເຮັດໃຫIເດັກເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຜູIໃຫຍ່ຢາກໃຫIເຮັດ ແລະ ໄດIຮັບຜົນທັນທີ ຊ່ຶງເຮັດໃຫI ຜູIໃຫຍ່ເຂ້ົາໃຈຜິດ ຄິດວ່າ ມີ

ປະສິດທິຜົນແຕ<ໃນຄວາມເປັນຈິງແລIວ ເດັກເຊ່ືອຟັງຜູIໃຫຍ່ກໍ່ ຍ້ອນຄວາມເຈັບ ຫືຼ ຢIານກົວຫຼາຍກ່ວາ+ ດ່ັງນ້ັນ
ຜົນທ່ີໄດIຮັບ ຈ່ຶງບ່ໍຍືນຍົງ ເພາະວ່າເມື່ອໃດຫາກຜູIໃຫຍ່ເຊົາ ການໃສ<ລະບຽບເດັກ+ ເດັກກໍ່ຈະກັບມາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີ
ເຂົາຕ້ອງການຄືນອີກ- ເມື່ອຜູIໃຫຍ່ກັບມາເຫັນເດັກເຮັດອີກກໍ່ຈະເກີດຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ການໃສ<ລະບຽບເດັກ
ໜັກກ່ວາເກົ່າ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫIເດັກໄດIຮັບຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ອັນຕະລາຍຕ່ໍເດັກຕ່ືມອີກ-

- ສາມາດເຮັດໃຫIເດັກຢIານຜູIປົກຄ້ອງ ຫືຼ ຄູ ແລະ ຜູIຄົນອ່ືນໆທ່ີມີອໍານາດ- ຄວາມຢIານກົວນ້ີອາດເຮັດໃຫIພວກເຂົາ
ຮຽນໜັງສືບ່ໍໄດIດີ-

- ບາງເທ່ືອເດັກຫີຼກເວ້ັນເຫດການ ແລະ ຄົນທ່ີເຮັດໃຫIພວກເຂົາຮູIສຶກຢIານ+ ພວກເຂົາອາດຫົຼບລ້ີ+ ບ່ໍຢູ<ເຮືອນ ແລະ
ອອກຈາກໂຮງຮຽນ-

- ຍ່ິງເດັກມີຄວາມຢIານກົວຕ່ໍກັບການຖືກລົງໂທດຈາກຜູIປົກຄອງ ຫືຼ ຄູເທ່ົາໃດ ເຫດການກໍໍ່ຍ່ິງຮ້າຍແຮງຂ້ຶນເທ່ົາ
ນ້ັນ-

- ຍ່ິງເດັກເຈັບປວດຈາກການຖືກຕີ ຫືຼ ຈາກການລົງໂທດຫຼາຍເທ່ົາໃດ ພວກເຂົາກໍ່ຍ່ິງກາຍມາເປັນຄົນທ່ີບ່ໍກ້າ
ສະແດງອອກ ແລະ ປັບຕົວໄດIຍາກ ແລະ ຍ່ິງໄປກວ່ານ້ັນຈະເຮັດໃຫIເດັກເກີດມີພຶດຕິກໍາຮຽນແບບ-

3.3. ການໃສFລະບຽບຂອງຄູ ຫຼື ບຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼື ໂດຍບໍ່ຮູMຕົວ
- ໃນເວລາທ່ີຄູໃຈຮ້າຍໃຫIຄົນອ່ືນ+ ມັກເອົາຄວາມໃຈຮ້າຍ ແລະ ໂມໂຫມາລົງໃສ<ເດັກ-
- ໃນເວລາທ່ີຄົນໃຈຮ້າຍຈະບ່ໍສາມາດຄິດຫາວິທີສຶກສາອົບຮົມອ່ືນໆ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນໄດIຊ່ົວຄາວ-
- ບ່ໍເຂ້ົາໃຈວິທີການສຶກສາອົບຮົມແບບສ້າງສັນ-
- ບ່ໍໃຫIເດັກອອກຄໍາເຫັນ ຫືຼ ຕອບໂຕIໃນສະພາບແບບນ້ີ ເດັກອາດຈະກາຍເປັນຄົນເກັບກົດ+ ເພ່ິງຜູIອ່ືນ+ ຂາດ

ຄວາມອົດທົນ+ ຄວາມຢາກຮູIຢາກເຫັນ ແລະ ຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນ ຫືຼ ການຫ້ີຼນກໍ່ຫWດລົງ-
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IV. ປຽບທຽບການສຶກສາອົບຮົມແບບສ້າງສັນ ແລະ ບໍ່ສ້າງສັນ

ລ.ດ ການສຶກສາອົບຮົມແບບສ້າງສັນແມFນ9 ການສຶກສາອົບຮົມແບບບໍສ້່າງສັນແມFນ9

0
ການໃຫIຄໍາແນະນໍາໂດຍມີຫຼາຍທາງເລືອກແກ<ເດັກ

'ເມື່ອຫ້າມເດັກກະທໍາສ່ິງໃດໜ່ຶງແລIວຄວນບອກ
ສ່ິງທ່ີຢາກໃຫIເຂົາປະຕິບັດໄປພ້ອມ(

ຖືກບອກພຽງຢ<າງດຽວວ່າ9 ຢFາເຮັດ  

1

ການຮັບຮູI ຫືຼ ຍ້ອງຍໍຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ
ການປະພຶດອັນດີຂອງເດັກ-

'ຕ້ອງຈັບປະເດັນທ່ີເດັກເຮັດຖືກຫຼາຍກວ່າຈັບຜິດ
ຍົກແຕ<ສ່ິງທ່ີດີມາເວ້ົານໍາເດັກທັນທີ(

ການມີປະຕິກິລິຍາຫຍາບຄາຍຕ່ໍການປະພຶດຜິດ-

ຊ່ຶງນໍາມາເວ້ົາຄືນການກະທໍາຜິດເລ້ືອຍໆ

2

ເມື່ອເດັກປະຕິບັດຕາມລະບຽບ ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈ້ົາ
ໄດIສົນທະນາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຕົກລົງ
ເຫັນດີກ່ອນ-

'ຕົກລົງສ້າງລະບຽບຮ່ວມກັນ ແລະ ພ້ອມກັນ
ປະຕິບັດ(

ເມື່ອເດັກປະຕິບັດຕາມລະບຽບຍ້ອນວ່າເຂົາເຈ້ົາຖືກຂ່ົມຂູ<+
ບັງຄັບໂດຍບ່ໍເຄີຍຮູIລະບຽບນ້ັນມາກ່ອນ-

3

ການແນະນໍາຢ<າງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ+ ໝ້ັນຄົງ
ແລະຍຸຕິທໍາ-

'ເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງການສຶກສາອົບຮົມເດັກ
ແບບສ້າງສັນ ເຮັດສ່ິງດີກໍໄດIຜົນດີຕະຫຼອດ ບ່ໍ
ແມ<ນຈະໄດIດີບາງຄ້ັງບາງຄາວ(

ການຄວບຄຸມ+ ການເຮັດໃຫIລະອາຍ+ ການຫົວເຢາະເຢ້ີຍ-

4 ປະຕິບັດຕົນໃຫIເປັນແບບຢ<າງທ່ີດີຕ່ໍເດັກ
ປະຕິບັດຕົນໃນທາງລົບ+ ບ່ໍເປັນທ່ີເຄົາລົບນັບຖືຂອງເດັກ

'ເມື່ອເຮົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫIເດັກອັບອາຍ(

5 ບ່ໍໃສ<ລະບຽບທາງດ້ານວາຈາ ແລະ ຮ່າງກາຍ
ໃຊIຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານວາຈາ+ ຮ່າງກາຍ ແລະ ແຂງ
ກະດ້າງ

6 ຄວນມີເຫດມີຜົນຕ່ໍການປະພຶດຜິດຂອງເດັກ
ຜົນທ່ີຕາມມາບ່ໍໄດIກ່ຽວພັນກັນ ແລະ ປາສະຈາກເຫດຜົນ
ຕ່ໍກັບການປະພຶດຜິດ-

7
ໃຫIໂອກາດເດັກໄດIແກIໄຂປ<ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງ
ເຂົາທ່ີມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ່ໍຜູIອ່ືນ-

ເມື່ອເວລາເດັກຖຶືກໃສ<ລະບຽບ ຍ້ອນເຮັດໃຫIຜູIອ່ືນເຈັບ
. ເສຍຫາຍ+ ໂດຍບ່ໍໄດIສະແດງໃຫIເຫັນວິທີແກIໄຂ
ປ<ຽນແປງນ້ັນຄືແນວໃດ-
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8
ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມອາດສາມາດ+ ຄວາມ
ຕ້ອງການ+ ສະພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງ
ການພັດທະນາເປັນລາຍບຸກຄົນ-

ບ່ໍມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍຄວາມອາດສາມາດ+ ຄວາມຕ້ອງການ+
ສະພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການພັດທະນາ
ເປັນລາຍບຸກຄົນດ່ວນຕັດສິນໂດຍບ່ໍໄດIພິຈາລະນາ-

0/ ຝຶກໃຫIເດັກມີການຮຽນຮູIວິໄນໃນຕົນເອງ
ຝຶກແອບເດັກໃຫIປະພຶດດີສະເພາະໃນເວລາເຂົາເຈ້ົາມີ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຖືກຈັບຜິດ-

00
ຄວນຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກ ແລະ ເປັນ
ແບບຢ<າງທ່ີດີໃນການແລກປ<ຽນຄວາມຄິດເຫັນ

ການສະແດງຄວາມບ່ໍພໍໃຈຢ<າງຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກຕະຫຼອດ ໃນ
ເວລາເຮັດຜິດເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເນ່ືອງຈາກເຂົາເຈ້ົາ ບ່ໍສົນໃຈ
ເຮົາ ແລະ ບ່ໍຟັງເຮົາເວ້ົາ-

01 ການຮຽນຮູIຈາກສ່ີງທ່ີຜິດພາດໃຫIເປັນບົດຮຽນ ການບັງຄັບເດັກໃຫIທໍາຕາມລະບຽບທ່ີບ່ໍມີເຫດບ່ໍມີຜົນ

02 ບ່ໍຄວນເລັງໃສ<ແຕ<ພຶດຕິກໍາທ່ີສະແດງອອກຂອງ
ເດັກຄວນຄໍານຶງເຖິງທາດແທIຂອງຕົວເດັກ-

ການຕໍານິຕິຕຽນຕົວເດັກແທນທ່ີຈະຕິຕຽນແຕ<ສະເພາະສ່ິງ
ທ່ີເດັກປະພຶດຜິດຊ້ໍາພັດໄປຕໍານິວ່າເຈ້ົານ້ີໂງ<ຫຼາຍທ່ີສຸດ---

V. ວິທີສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ
ການສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນ ແມ<ນມີຫຼາຍວິທີທ່ີສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊIໃນສະຖານະການຕ່າງໆ ຂອງການດໍາລົງ

ຊີວິດປະຈໍາວັນໃນຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊ່ຶງເປັນແນວທາງການປະຕິບັດເພ່ືອພົວພັນກັບເດັກ ແລະ ເປັນການນໍາໃຊI ເພ່ືອ
ສອນທັກສະທາງດ້ານວິຊາການໃຫIແກ<ເດັກ- ວິທີສຶກສາອົບຮົມເດັກແບບສ້າງສັນທ່ີນາສະເໜີໃນນ້ີເປັນພຽງສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງ
ເທ່ົານ້ັນທ່ີເຄີຍໄດIນໍາໃຊI ແລະ ມີປະສິດທິຜົນມາແລIວ ຄື9

- ເຫດຜົນຂອງການປະຕິບັດລະບຽບ ແມ<ນຈາກຄວາມນັບຖືຫຼາຍກວ່າການບັງຄັບ ແລະ ຈາກຄວາມຢIານກົວ-
- ທຸກຄົນແມ<ນໄດIຮັບຄວາມນັບຖືເທ່ົາທຽມກັນ-
- ຫັນປ<ຽນບັນຫາ+ ຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃຫIມາເປັນໂອກາດໃນການຮຽນຮູI ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກັນ-
- ຮັບຟັງເພ່ືອເປັນການຮຽນຮູI+ ຊອກຮູIບັນຫາ ແລະ ວິທີແກIໄຂ-
- ສ່ົງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ-
- ພະຍາຍາມສ້າງໃຫIມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ-

VI. ການເບິ່ງບັນຫາໃນທາງບວກ
- ເບ່ິງການກະທໍາຂອງເດັກໃນທາງບວກ+ ມີການແລກປ<ຽນບົດຮຽນກັນຕ່ໍການກະທໍາຂອງເດັກ ກັບ ຜູIຮັບຜິດຊອບ

ໃນການຕິດຕາມການປະຕິບັດລະບຽບຂອງໂຮງຮຽນ
- ສຶກສາອົບຮົມເດັກໃຫIເຫັນການກະທໍາຂອງຕົນທ່ີມີຜົນກະທົບ+ ເປັນແບບຢ<າງສໍາລັບຄົນອ່ືນທັງໃນທາງທ່ີດີ ແລະ

ບ່ໍເໝາະສົມ
- ໃຫIມີການເກັບກໍາ+ ກວດກາຂ້ໍມູນຂອງເດັກ ເພ່ືອຮ່ວມກັນແກIໄຂການກະທໍາຜິດຂອງເດັກ ໂດຍມີການສຶກສາ

ອົບຮົມຮ່ວມກັນ ແລະ ໃຫIມີການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແບບເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ-
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ບົດທີ 4
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ

I. ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
1.1. ນິຍາມ

ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ໝາຍເຖິງການກະທໍາຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜ່ຶງ ຫືຼ ກຸ<ມຄົນໃດຄົນໜ່ຶງ ທ່ີກໍ່ໃຫIເກີດຄວາມ
ເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ທາງດ້ານຈິດໃຈ+ ທາງດ້ານເພດ+ ການປ<ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການສວຍໃຊIຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກເດັກ-
1.2. ປະເພດ

ຄວາມຮຸນແຮງ ປະກອບມີ 4 ປະເພດຄື9 ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ+ ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ+
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ+ ການປ<ອຍປະລະເລີຍ ແລະ ການສວຍໃຊIຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ-
1) ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແມ<ນການກະທໍາຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜ່ຶງ ຊ່ຶງເຮັດໃຫIເດັກ ລວມທັງເດັກ

ດ້ອຍໂອກາດເສຍຊີວິດ+ ເສຍອົງຄະ ຫືຼ ບາດເຈັບ ສະແດງອອກໃນການທຸບຕີ+ ເຕະ,ຕົບຕ່ອຍ+ ທໍລະມານ+ ກັກ
ຂັງ+ ຜູກມັດ+ ການຂ່ົມຂືນກະທໍາຊໍາເລົາ+ ກະທໍາທ່ີຫຍາບຊ້າໂຫດຮ້າຍປ<າເຖ່ືອນ-

2) ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ ແມ<ນການກະທໍາຂອງບຸກຄົນທ່ີສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍຈິດໃຈເດັກ ລວມທັງເດັກ
ດ້ອຍໂອກາດ ເຊ່ັນ9 ການບັງຄັບ+ ການປIອຍດ່າ+ ການຫຍ້ໍຫຍັນ+ ການຂ່ົມຂູ<+ ການໃສ<ຮ້າຍ+ ການເຍາະເຍ້ີຍສຽດ
ສີ+ ກີດກັ້ນບ່ໍໃຫIການເຄ່ືອນໄຫວດ້ານຕ່າງໆ+ ກີດກັ້ນບ່ໍໃຫIພົວພັນກັບຜູIອ່ືນ-

3) ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແມ<ນທຸກພຶດຕິກໍາທ່ີມີລັກສະນະທາງເພດ+ ທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອໃຫIສໍາເລັດກິດ
ຈະກໍາທາງເພດ+ ການເວ້ົາຈາ ຫືຼ ການສໍາພັດໃນລັກສະນະທາງເພດ ຊ່ຶງບ່ໍເປັນທ່ີຕ້ອງການຂອງຜູIທ່ີຮັບຟັງ ຫືຼ ທ່ີ
ຖືກສໍາພັດ ຫືຼ ການສ່ົງຕ່ໍບຸກຄົນໜ່ຶງໃຫIບຸກຄົນອ່ືນເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງເພດ ຫືຼ ການກະທໍາເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງ
ເພດອ່ືນໆ ໂດຍວິທີການໂນIມນ້າວໃນລັກສະນະບັງຄັບ-

4) ການປ<ອຍປະລະເລີຍ ໝາຍເຖິງພ່ໍແມ<+ ຜູIດູແລ ຫືຼ ຜູIປົກຄອງ ທ່ີບ່ໍເອົາໃຈໃສ<ໃນການດູແລເດັກ+ ບ່ໍປະຕິບັດຕາມ
ກົດໝາຍ ຊ່ຶງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍຈິດໃຈ ແລະ ສຸຂະພາບເດັກ ລວມທັງຄອບຄົວ ສະແດງອອກໃນການບ່ໍ
ປະຕິບັດພັັນທະຂອງພ່ໍແມ<ໃນການເບ່ິງແຍງລ້ຽງດູເດັກ-

5) ການສວຍໃຊIຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ແມ<ນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ+ ການທາລຸນໃດກໍ່ຕາມທ່ີ
ເກີດຂ້ືນ ຫືຼ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະທາລຸນ ຜູIທ່ີຢູ<ໃນກຸ<ມສ່ຽງ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ+ ຈາກການຄ້າມະນຸດ+
ການບໍລິການທາງເພດ+ ໃຊIແຮງງານເດັກ+ ລັກລອບຂົນຢາເສບຕິດ+ ເກນທະຫານເດັກ ແລະ ການມີເພດສາພັນ
ເພ່ືອແລກອາຫານ ແລະ ວັດຖຸສ່ິງຂອງຕ່າງໆ-

II. ສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈທີ່ພາໃຫMເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ສາເຫດຕ້ົນຕໍ ແລະ ຮາກເຫງົ້າ9 ເກີດມາຈາກການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງປັດໄຈສ່ວນບຸກຄົນ+ ຄອບຄົວ+ ສັງຄົມ

+ ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຂອບທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ+ ປັດໄຈປົກປIອງພາຍໃນເຮືອນທ່ີມີສາຍພົວພັນຊ່ຶງ
ກັນ ແລະ ກັນ- ເດັກຈໍານວນໜ່ຶງມີຄວາມບອບບາງເປັນພິເສດຕ່ໍຄວາມຮຸນແຮງເນ່ືອງຈາກເພດ+ ໄວອາຍຸ+ ເຊ້ືອຊາດ+ ຊົນເຜ່ົາ+
ຄວາມພິການ ຫືຼ ສະຖານະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ-
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ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ເກີດຂ້ືນຢູ<ໃນເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ+ ສະຖານທ່ີ
ອອກແຮງງານ+ ຢູ<ຕາມຂ້າງຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ-

ຄວາມຮຸນແຮງ ມີຕ້ົນກໍາເນີດຕິດພັນກັບປະເພນີ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ+ ເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມ-

Ø ປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫMເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ປະກອບມີ 2 ປັດໄຈຄື9
1) ປັດໄຈທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ9 ອາຍຸ+ ເພດ+ ຄວາມພິການ+ ເດັກທ່ີເປັນຊົນເຜ່ົາ+ ເດັກທ່ີເຂ້ົາແກIງ ແລະ ເດັກຢາກຮູI

ຢາກລອງ-
2) ປັດໄຈທາງດ້ານຄອບຄົວ9 ຄອບຄົວທ່ີມີລາຍໄດIຕ່ໍາ+ ຫວ່າງງານ+ ທຸກຈົນ ແລະ ມີລູກຫຼາຍຄົນ: ມີແຕ<ພ່ໍ ຫືຼ ແມ<+

ພ່ໍແມ<ອາຍຸຍັງນ້ອຍ: ຜູIປົກຄອງທ່ີມີຄວາມກົດດັນ+ ມີບັນຫາໂລກຈິດ+ ການຕິດເຫ້ົຼາ+ ຕິດຢາເສບຕິດ: ພ່ໍແມ<ແຍກ
ກັນ+ ພ່ໍ ຫືຼ ແມ<ເສຍຊີວິດ: ເຫັນພາບພ່ໍແມ<ຜິດຖຽງກັນ+ ຕີກັນ ແລະ ພ່ໍແມ<ທ່ີບ່ໍດູແລ ແລະ ຕິດຕາມລູກ-

3) ປັດໄຈທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ9 ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ<ລະບຽບກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຍັງບ່ໍທັນ
ກວ້າງຂວາງ: ການເຊ່ືອຖື ແລະ ການປະພຶດແບບດ່ັງເດີມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ: ສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ-

Ø ປັດໄຈການປົກປMອງພາຍໃນຄອບຄົວ ປະກອບມີ 3 ດ້ານຄື9
1) ບ່ໍໃຫIເດັກພົວພັນກັບໝູ<ທ່ີຕິດຢາເສບຕິດ ຫືຼ ເຄ່ືອນໄຫວອາດຊະຍາກໍາ-
2) ພ່ໍແມ<ເອົາໃຈໃສ<ດູແລເດັກຕ້ັງແຕ<ໄວເດັກ-
3) ເດັກໄດIຮັບຄວາມອົບອຸ<ນ ແລະ ໄດIຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພ່ໍແມ<-
4) ບ່ໍມີຄວາມຮຸນແຮງຢູ<ໃນຄອບຄົວ-

III. ຜົນກະທົບຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ
ຜົນກະທົບໃນທັນທີທັນໃດຕ່ໍເດັກ ທ່ີເຮັດໃຫIເດັກໄດIຮັບບາດເຈັບເຖິງບາດເຈັບສາຫັດ+ ເສຍອົງຄະ ຫືຼ ເສຍຊີວິດ

ເຊ່ັນ9 ສະໝອງເດັກໄດIຮັບການກະທົບກະເທືອນ ສ່ົງຜົນເຮັດໃຫIເດັກມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊັກຊ້າ- ເດັກທ່ີໄດIຮັບຄວາມຮຸນ
ແຮງ ຫືຼ ເດັກທ່ີໄດIເຫັນຜູIອ່ືນຖືກກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ ທ່ີສ້າງຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ເຊ່ືອມເສຍກຽດ ກໍພ່າໃຫIເດັກໄດIຮັບ
ຜົນກະທົບດ້ານຈິດຕະສາດ ແລະ ຈິດໃຈ-

ຜົນກະທົບທາງລົບໃນໄລຍະຍາວທ່ີຕິດຕົວເດັກໄປຕະຫຼອດຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈ ເຮັດໃຫIເດັກມີອາການຊຶມເສ້ົາ+ ມີ
ຄວາມວິຕົກຢIານກົວ+ ສູນເສຍຄວາມຊົງຈໍາ+ ມີພຶດຕິກໍາຄຸກຄາມຜູIອ່ືນ ແລະ ການກະທໍາທ່ີຜິດປົກກະຕິເນ່ືອງຈາກສະໝອງ
ຖືກກະທົບ-

ນອກຈາກນ້ີ+ ຍັງສ່ົງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍເດັກ ເຊ່ັນ9
1). ເຈັບປວດ+ ບາດແຜ+ ເຈັບສາຫັດຈົນເຖິງພິການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ-
2). ກະທົບຕ່ໍການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກທຸກກຸ<ມອາຍຸ-
3). ຂາດຄວາມໝ້ັນໃຈຕົນເອງ-
4). ກະທົບຕ່ໍການປັບຕົວທາງດ້ານຈິດໃຈ-
5). ບ່ໍມີສາຍສໍາພັນທ່ີດີກັບພ່ໍແມ< ແລະ ຄູອາຈານ-
6). ມີຜົນກະທົບຕ່ໍການຮຽນ+ ເຮັດໃຫIຜົນການຮຽນບ່ໍດີ-
7). ເດັກບ່ໍຮຽນຮູIການໃຊIເຫດຜົນ-
8). ເປັນສາເຫດຂອງການລັກໜີອອກຈາກບ້ານ ແລະ ບ່ໍຢາກມາໂຮງຮຽນ-
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9). ເຮັດໃຫIເດັກເປັນຄົນມັກໃຊIກໍາລັງໃນເວລາເປັນຜູIໃຫຍ່-
10). ປັບຕົວເຂ້ົາກັບໝູ<ຄູ<ໄດIຍາກ-
11). ບ່ໍຮຽນຮູIການນັບຖືລະບຽບ ແລະ ມັກຫີຼກລ້ຽງກົດລະບຽບ-
12). ເພ່ີມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຖືກໃຊIຄວາມຮຸນແຮງໃນຕ່ໍໜ້າ-
13). ຜົນສະທ້ອນທາງສັງຄົມ-
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ພາກທີ II9 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
ບົດທີ 5

ການປະເມີນເດັກຈາກການຖືກໃຊFຄວາມຮຸນແຮງ

I. ຄວາມໝາຍຂອງການປMອງກັນເດັກຈາກການໃຊMຄວາມຮຸນແຮງ
ໝາຍເຖິງ ການປIອງກັນບ່ໍໃຫIເກີດການໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກດ້ວຍການນໍາໃຊIວິທີການ+ ຮູບການ ແລະ ມາດຕະ

ການຕ່າງໆ-
ການປົກປIອງເດັກໝາຍເຖິງ ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງແນໃສ<ຮັບປະກັນໃຫIເດັກມີຊີວິດ ແລະ ເຕີບ

ໃຫຍ່+ ໄດIຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ+ ຄວາມຮູI+ ຄວາມສາມາດ+ ໄດIຮັບການປົກປIອງທາງດ້ານສິດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດ+ ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມການເຄ່ືອນໄຫວໃນສັງຄົມຢ<າງມີປະສິດທິພາບ-

ການປIອງກັນການໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເດັກ ຕ້ອງແນ<ໃສ<ໃນເຮືອນ ແລະ ຄອບຄົວ+ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກ
ສາ+ ສະຖານທ່ີອອກແຮງງານ+ ຢູ<ຕາມຂ້າງຖະໜົນ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ-

II. ວິທີການສັງເກດເດັກທີ່ຕ້ອງການການປົກປMອງ
2.1 ການສັງເກດເດັກທີເ່ກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ
ການມີຮອຍຊ້ໍາຕາມຮ່າງກາຍຈາກອຸປະຕິເຫດ ການມີຮອຍຊ້ໍາຕາມຮ່າງກາຍຈາກການທາລຸນ

ຫົວ
ໜ້າຜາກ
ດັງ

ແຂນສອກ
ຫົວເຄ່ົາ
ໜ້າແຂ<ງ
ຂາ

ແກIມ
ປາກ
ຄໍ

ຜິວໜັງໃກIກັບແຂນສອກ ແລະ ຫົວເຄ່ົາ
ບໍລິເວນແອວ
ສະໂພກ
ກົກຂາ

ອະໄວຍະວະເພດ

2.2 ຕົວຊ້ີບອກຈາກການຖືກທາລຸນ
ຕົວຊ້ີບອກຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ມີຮອຍຟົກຊ້ໍາສະເພາະ ຕ່ໍບາງພາກສ່ວນທ່ີບ່ໍແມ<ນການ
ບາດເຈັບຈາກອຸປະຕິເຫດ

- ມີຮອຍຊ້ໍາ ຫືຼ ບາດເຈັບໃນສ່ວນໃດສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງ
ຮ່າງກາຍຊ່ຶງບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດI

- ຮອຍຊ້ໍາຊ່ຶງສະແດງໃຫIເຫັນຮອຍມື ຫືຼ ປາຍນ້ີວມືທ່ີເກີດ
ມາຈາກການຕົບ+ ການຂູດ ຫືຼ ການຢິກ

- ຢIານກົວພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIດູແລ

- ສະແດງອາການໂມໂຫຮ້າຍ

- ໜີອອກຈາກເຮືອນ

- ບ່ໍຢາກ ຫືຼ ຢIານທ່ີຈະກັບເມືອເຮືອນ

- ຕ່ືນຕົກໃຈເວລາມີຜູIເຂ້ົາຫາ ຫືຼ ສໍາພັດ

- ບ່ໍກ້າທ່ີຈະປ<ຽນເຄ່ືອງເຊ່ັນ9 ເວລາຫ້ີຼນກິລາ
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- ມີຮອຍຊ້ໍາອ້ອມຂ່ໍມື+ ຂ່ໍຕີນ+ ຄໍ ຫືຼ ຕາມລໍາໂຕ

- ມີຮອຍຢາສູບຈູດ.ຈ້ີໃສ<

- ມີຮອຍກັດ

- ມີບາດແຜເກີດຈາກນ້ໍາຮ້ອນລວກ

- ຖືກແຖຫົວ ຫືຼ ຕັດຊົງຜົມເຮັດໃຫIເດັກອາຍ

- ມີບາດແຜບ່ໍໄດIຮັບການປ່ິນປົວ

- ໃສ<ເຄ່ືອງຫຸIມແຂນ ແລະ ຂາ ເຖິງວ່າຈະຢູ<ໃນອາກາດ
ຮ້ອນອົບເອ້ົາ

- ມີອາການຊຶມເສ້ົາ

- ຫົຼບຫີຼກຈາກກຸ<ມຄົນ ຫືຼ ມີອາການລະແວງສົງໃສ

- ປະຕິເສດການປຶກສາເລ່ືອງການບາດເຈັບ

- ຢIານກົວການປ່ິນປົວ

- ມັກທໍາຮ້າຍຕົນເອງ

- ຍອມຮັບໂທດ

- ການປ<ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ

2.3 ການສັງເກດການລ່ວງລະເມີດທາງຈິດໃຈຕ່ໍເດັກ
ການເຮັດໃຫIເດັກມີຄວາມຮູIສຶກວ່າພວກເຂົາບ່ໍມີຄຸນຄ່າຫຍັງ+ ບ່ໍໄດIຄວາມຮັກ+ ບ່ໍເໝາະສົມ ຫືຼ ມີຄ່າ ກໍ່ຕ່ໍເມື່ອວ່າ

ພວກເຂົາຫາກສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນອ່ືນໄດIເທ່ົານ້ັນ- ເປັນເຫດເຮັດໃຫIເດັກມີຄວາມຮູI
ສຶກຢIານກົວ+ ການຂູດຮີດ ຫືຼ ການກິນສິນບົນຂອງເດັກ- ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູIໃຫຍ່ທ່ີເກີນຄວາມສາມາດ ແລະ ອາຍຸ
ຂອງເດັກເຮັດໃຫIເກີດການພັດທະນາທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ-

ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ອາດຈະຄິດວ່າເປັນເດັກມິດງຽບ+ ຂ້ີອາຍ

- ບ່ໍເຕີບໃຫຍ່ ຫືຼ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ໂດຍສະເພາະ ເດັກ
ທ່ີມີນ້ໍາໜັກເກີນໃນສະພາບການຕ່າງໆ ຕົວຢ<າງ9 ເວລາ
ນອນໂຮງໝໍ

- ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການເວ້ົາ ໂດຍສະເພາະເວລາ
ເວ້ົາຂ້ືນມາທັນທີທັນໃດ

- ມີພັດທະນາການຊ້າບ່ໍວ່າຈະເປັນຂະບວນການພັດທະ
ນາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼ ຈິດໃຈ

- ເປັນໂລກປະສາດບ່ໍປາກເວ້ົາ+ ມີອາການສ່ັນເຊັນ

- ຕອບສະໜອງທາງດ້ານອາລົມທ່ີບ່ໍເໝາະສົມກັບ
ສະຖານະການທ່ີປ<ວຍອາລົມ

- ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຫ້ີຼນ ຫືຼ ເຂ້ົາສັງຄົມ

- ຢIານຕ່ໍສະຖານະການໃໝ<

- ຢIານຕ່ໍການເຮັດຜິດພາດ

- ທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ຫືຼ ເຮັດໃຫIພິການ

- ຢIານຕ່ໍການພົວພັນກັບພ່ໍແມ<

- ມີປະຕິກິລິຍາທ່ີຕອບໂຕIຮຸນແຮງ

- ຢາເສບຕິດ.ເຮັດຜິດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ສານເສບຕິດ

- ມີອາການແລ<ນໜີສ່ິງໃດໜ່ຶງຢ<າງຊໍາເຮ້ືອ

- ພຶດຕິກໍາມັກລັກ ຫືຼ ຊອກເກັບຂອງຖ້ິມ ຫືຼ ຂ້ີເຫຼຍ້ືອ

- ການປ<ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ

- ບ່ໍກ້າອອກໄປພົບປະຜູIຄົນ
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2.4 ການສັງເກດການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ
ການຂ່ົມຂືນ ຫືຼ ການຂ່ົມຂືນທາງທະວານໜັກ 'ການຮ່ວມເພດແບບຄືສັດ( ຫືຼ ການມີເພດສະພັນແບບບ່ໍທາລຸນ

ເຖິງທາງໃນອະໄວຍະວະເພດ- ເອົາເດັກເບ່ິງ ຫືຼ ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ<ໃນການຜະລິດອຸປະກອນສ່ິງລາມົກ+ ຊຸກຍູIໃຫIເດັກມີ
ພຶດຕິກໍາທາງເພດໃນທາງທ່ີບ່ໍເໝາະສົມ- ບັງຄັບ ຫືຼ ລ້ໍລວງເດັກ ຫືຼ ຊາວໜຸ<ມເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາທາງເພດບ່ໍວ່າເດັກຈະ
ຮູIເຖິງສ່ິງທ່ີຈະເກີດຂ້ຶນ ຫືຼ ບ່ໍກໍ່ຕາມ-

ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ເຈັບ ຫືຼ ຄັນບໍລິເວນອະໄວຍະເພດ

- ຊ້ໍາໃນບໍລິເວນອະໄວຍະວະເພດ ຫືຼ ທະວານ

- ຕິດເຊ້ືອພະຍາດທາງເພດ

- ເຈັບທ້ອງ ແລະ ເຈັບຫົວ

- ນ່ັງ ແລະ ຍ່າງບ່ໍສະດວກສະບາຍ

- ຊ່ອງຄອດຈີກຂາດ

- ຖືພາ

- ການປະພຶດທ່ີຮ້າຍກາດ ຫືຼ ຫົດຫູ<ທ່ີບ່ໍສາມາດອະທິບາຍໄດI

- ຢIານຄົນ

- ໜີອອກຈາກເຮືອນ

- ຫາຂ້ໍແກIໂຕບ່ໍເມືອເຮືອນ ຫືຼ ໄປໂຮງຮຽນ

- ເຮັດບົດບາດເປັນພ່ໍແມ<ເກີນອາຍຸຕົນເອງ

- ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫIນັດ ຫືຼ ມີໝູ<ຄູ<

- ຝັນຮ້າຍ

- ມີຄວາມຮູIທາງເພດເກີນອາຍຸ ຫືຼ ລະດັບການພັດທະນາ

- ມີອາການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການກິນ

- ທໍາຮ້າຍຕົນເອງ ແລະ ບ່ໍສູIນ້າຄົນ ຫືຼ ພະຍາຍາມຂ້າໂຕຕາຍ

- ເບ່ືອໜ່າຍຕົນເອງ

- ເວ້ົາວ່າຕົນເອງມີຄວາມລັບທ່ີບ່ໍສາມາດບອກຄົນອ່ືນໄດI

- ໃຊIສານເສບຕິດ ຫືຼ ຢາເສບຕິດ

- ໄດIຮັບເງິນໂດຍບ່ໍສາມາດອະທິບາຍທ່ີມາຂອງເງິນນ້ັນ

- ບ່ໍກ້າແກIເຄ່ືອງນຸ<ງ ຕົວຢ<າງ9 ໃນບ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ

- ຊຶມເສ້ົາຊໍາເຮ້ືອ+ ເສຍຄວາມຊົງຈໍາ+ ບ່ໍມີສະມາທິ

- ມີໝູ<ຜູIທ່ີມີບັນຫາ ຫືຼ ທ່ີຖືກທາລຸນ

ໝາຍເຫດ9 ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດມີຫຼາຍຮູບແບບ ອາດຈະບ່ໍສະແດງອາການອອກໃຫIເຫັນທາງຮ່າງກາຍທັງໝົດ- ເດັກ
ທຸກເພດ ແລະ ທຸກໄວລ້ວນແຕ<ຈະມີຄວາມສ່ຽງຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ-

2.5 ການສັງເກດເດັກທີ່ຖືກລະເລີຍ
ການບ່ໍສະໜອງອາຫານ+ ບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ເຄ່ືອງນຸ<ງຢ<າງພຽງພໍ ຫືຼ ລະເລີຍ ຫືຼ ບ່ໍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ

ທາງດ້ານຈິດໃຈຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫIແກ<ເດັກ- ການບ່ໍຕອບສະໜອງຄວາມຮ້ອງຕ້ອງການຂ້ັນພ້ືນຖານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກຢ<າງຕ່ໍເນ່ືອງລຽນຕິດນ້ັນ ອາດຈະພາໃຫIເກີດການເຊ່ືອມເສຍຢ<າງຮ້າຍແຮງຕ່ໍສຸຂະພາບ ຫືຼ ການ
ພັດທະນາຂອງເດັກ-
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ຕົວຊ້ີບອກທາງຮ່າງກາຍ ຕົວຊ້ີບອກດ້ານການປະພຶດ.ຈິດໃຈ

- ອຶດຫິວເປັນປະຈໍາ ບາງຄ້ັງກໍ່ລັກອາຫານ

- ບ່ໍມີສຸຂະອະນາໄມ+ ເປ້ືອນເປິະເປັນປະຈໍາ

- ນ້ໍາໜັກຫWດເກນມາດຕະຖານ

- ນຸ<ງຫ່ົມບ່ໍເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດ

- ມີຄວາມອິດເມື່ອຍ

- ມັກໂອIອວດ

- ອິດເມື່ອຍຕະຫຼອດ

- ມີບັນຫາໃນການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ

- ບ່ໍເອົາໃຈໃສ<ຕ່ໍການນັດໝາຍຂອງແພດ

- ມີໝູ<ຄູ<ບ່ໍຫຼາຍ

- ເວ້ົາວ່າພວກເຂົາຖືກປ<ອຍປະຂາດການດູແລ

- ມີແນວໂນIມທໍາຮ້າຍ

- ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນໃນຕົນເອງຕ່ໍາ

- ພຶດຕິກໍາເປັນໂລກປະສາດເຊ່ັນ9 ແກວ່ງໄປມາ+ ດູດໂປIມື

- ແລ<ນໜີເປັນປະຈໍາ

- ພຶດຕິກໍາມັກລັກ.ຊອກເກັບຂອງຖ້ີມ ຫືຼ ຂ້ີເຫຍ້ືອ

2.6 ການສັງເກດການສວຍໃຊMຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ
ການສວຍໃຊIຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ແມ<ນການນໍາໃຊIເດັກເປັນເຄ່ືອງມື ເພ່ືອສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດໃຫIແກ<

ຕົນເອງ ຫລື ລວມໝູ< ໂດຍພາເດັກໄປອອກແຮງງານ+ ສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ການແຂ<ງຂັນກິລາ ທ່ີເປັນ
ການຫາລາຍໄດI-

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ ການສວຍໃຊIຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ

- ເຮັດອະນາໄມຕາມການແບ<ງປັນບໍລິເວນພາຍໃນ ແລະ
ນອກໂຮງຮຽນ ເປັນຕ້ົນ9 ອະນາໄມກະດານ+ ອະນາໄມ
ຫ້ອງນ້ໍາ+ ເກັບຂ້ີເຫຍ່ືອເດ່ີນໂຮງຮຽນ ແລະ ກວດໃບໄມI
ເດ່ີນໂຮງຮຽນ-

- ການແຂ<ງຂັນກິລາພາຍໃນໂຮງຮຽນ+ ແຂ<ງຂັນກິລາ
ລະຫວ່າງນັກຮຽນກັບນັກຮຽນ ແລະ ລະຫວ່າງ
ໂຮງຮຽນກັບໂຮງຮຽນ-

- ການແຂ<ງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີພາຍໃນໂຮງຮຽນ+

ການແຂ<ງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີ ລະຫວ່າງນັກຮຽນ
ກັບນັກຮຽນ ແລະ ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບໂຮງຮຽນ-

- ການປູກຝັງ+ ລ້ຽງສັດ ຫລື ຫັດຖະກໍາ ທ່ີເປັນການຮຽນ
ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດ ພາຍໃນຮ້ົວໂຮງຮຽນ ຫລື
ສະຖານທ່ີອ່ືນໆພາຍໃນໂຮງຮຽນ-

- ໃຊIເດັກອອກແຮງງານໃຫIຕົນເອງ:
- ໃຊIເດັກໄປສ່ົງເຄ່ືອງທ່ີມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ:
- ນໍາພາ ຫືຼ ໃຊIເດັກໄປອອກແຮງງານທ່ີເປັນການຫາລາຍ

ໄດI- ລວມທັງການອອກແຮງງານທ່ີສ່ົງຜົນສະ ທ້ອນຕ່ໍ
ການຮຽນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ:

- ນໍາພາ ຫືຼ ໃຊIເດັກຝຶກຊ້ອມ+ ສະແດງສິລະປະວັນນະ
ຄະດີ ແລະ ການແຂ<ງກລິາ ທ່ີເປັນການຫາລາຍໄດI ທ່ີສ່ົງ
ຜົນສະທ້ອນຕ່ໍການຮຽນ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງເດັກ:

- ໃຊIເດັກເຜີຍແຜ<ຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີບ່ໍມີຂ້ໍມນູຄວາມຈິງ ຫືຼ
ມີຜົນປະໂຫຍດແອບແຝງ-

- ມີການຜູກຂາດຊ້ືຂາຍສິນຄ້າເຊ່ັນ9 ເຄ່ືອງແບບນັກຮຽນ+
ປ້ືມແບບຮຽນ+ ອາຫານ ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມທ່ີບ່ໍມີໂພຊະນາ
ການ-
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III. ການແກMໄຂບັນຫາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ
ພວກເຮົາຮູIກໍລະນີເດັກທ່ີຕ້ອງການ ການປົກປIອງຈາກການລາຍງານຂອງເດັກ+ ໝູ<ເພ່ືອນ+ ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກ ຄອງ+ ແພດ

ໝໍ+ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດ+ ບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ-
3.1 ຂ້ັນຕອນການແກMໄຂບັນຫາ9
1) ການເອົາຂ້ໍມູນເບື້ອງຕ້ົນ ຫຼື ການປະເມີນເດັກ

ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີຈະຕ້ອງໄດIເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ຕາມຄວາມເປັນ
ຈິງເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງໃນການວາງແຜນ ແລະ ໃຫIການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ 'ລາຍລະອຽດດ່ັງແບບຟອມເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງ
ຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ(

2) ວິທີເອົາຂ້ໍມູນໂດຍການສັງເກດ ແລະ ການສໍາພາດ
ການສັງເກດ9 ກິດຈະກໍາການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເດັກໃນແຕ<ລະວັນ+ ບຸກຄະລິກກະພາບ+ ໝູ<ເພ່ືອນ ແລະ

ການຫ້ີຼນ+ ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ຄວາມໄຝ<ຝັນ+ ການພົວພັນກັບພ່ໍແມ<+ ການພົວພັນ ກັບອ້າຍເອ້ືອຍນ້ອງ+ ສ່ິງທ່ີເດັກ
ມັກເຮັດ+ ສ່ິງທ່ີເດັກຢIານກົວ+ ຄວາມຮູIສຶກ ແລະ ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ-

Ø ຂ້ໍແນະນໍາໃນການສັງເກດ9
1) ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເດັກ ໃນປັດຈຸບັນເປັນແນວໃດ?
2) ເດັກສະແດງກິລິຍາທ່າທີ ຫືຼ ການປະພຶດຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?
3) ເດັກສົນໃຈໃນກິດຈະກໍາຫຍັງແດ<?
4) ເດັກສາມາດເຮັດຫຍັງໄດIແດ<?
5) ການເຄ່ືອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?
6) ເດັກສ່ືສານກັບຄົນອ່ືນແບບໃດ ແລະ ເດັກເວ້ົາຫຍັງແດ<?
7) ເດັກເຂ້ົາກັບເດັກ ແລະ ຄົນອ່ືນໄດIດີບ່ໍ?
8) ທ່າທີຂອງເດັກໃນເວລາສໍາພາດເປັນແນວໃດ?

Ø ຂ້ໍແນະນໍາການສັງເກດສະພາບທົ່ວໄປຂອງເດັກ9
1) ຮ່າງກາຍແຂງແຮງບ່ໍ? ອາຍຸເທ່ົາໃດ? ລວງສູງ ແລະ ນ້ໍາໜັກສົມໄວ ຫືຼ ບ່ໍ?
2) ຮ່າງກາຍມີຂະໜາດຜິດປົກກະຕິບ່ໍ? ມີສ່ວນໃດຂອງຮ່າງກາຍທ່ີຜິດປົກກະຕິ?
3) ມີຮອຍແປIວ+ ຮອຍຊ້ໍາ+ ບາດແຜ+ ຮອຍຜິວໜັງເຫ້ີຼນ ຫືຼ ບ່ໍ?
4) ເຄ່ືອງນຸ<ງຖືແບບໃດ?
5) ແນມເບ່ິງຕາຂອງຄູ<ສົນທະນາ ຫືຼ ບ່ໍ?
6) ເດັກເວ້ົາໄວ ຫືຼ ຊ້າ ແລະ ມີບັນຫາທາງດ້ານການເວ້ົາ ຫືຼ ບ່ໍ?
7) ລັກສະນະທ່າທາງ ແລະ ການສະແດງອອກຂອງເດັກເປັນແນວໃດ?

Ø ຂ້ໍແນະນໍາໃນການສໍາພາດ9
1) ພາຍຫັຼງການລາຍງານ ໃຫIເຮັດການສໍາພາດໃຫIໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດI
2) ນຸ<ງເຄ່ືອງທໍາມະດາ+ ບ່ໍນຸ<ງເຄ່ືອງແບບຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ຫືຼ ເຄ່ືອງແບບຂອງນັກການແພດ
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3) ເວລາສໍາພາດຄວນມີແຕ<ເດັກ ແລະ ຜູIສໍາພາດເທ່ົານ້ັນ 'ອີງຕາມແຕ<ລະກໍລະນີ(
4) ທໍາຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັບເດັກກ່ອນໃນເວລາເລ້ີມຕ້ົນສໍາພາດ+ ໃນເວລານ້ີອາດຈະຖາມຄໍາຖາມແບບທ່ົວໄປ ແລະ ບ່ໍ

ແມ<ນຄໍາຖາມທ່ີລົງເລິກເທ່ືອ ອາດຈະເລ່ີມຕ້ົນດ້ວຍການຖາມ ກ່ຽວກັບ ທ່ີຢູ<ອາໄສ+ ໂຮງຮຽນ+ ໝູ<ເພ່ືອນ ແລະ
ການຫ້ີຼນມ່ວນຊ່ືນຕ່າງໆຂອງເດັກ

5) ສະແດງຄວາມເປັນເພ່ືອນມິດທ່ີດີ ແລະ ບ່ໍສະແດງຕົນເປັນຜູIມີອໍານາດເໜືອເດັກ
6) ບອກໃຫIເດັກວ່າຈ່ົງເຊ່ືອໝ້ັນຕ່ໍການຈ່ືຈໍາຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູIສໍາພາດຍັງບ່ໍທັນ ຮູIກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆ
7) ໃຫIເດັກເວ້ົາຄໍາວ່າ “ຂ້ອຍບ່ໍຮູI” ຖ້າວ່າເດັກບ່ໍຮູIຄາຕອບ ແລະ “ຂ້ອຍບ່ໍຈ່ື” ໃນເວລາທ່ີເດັກບ່ໍສາມາດຈ່ືຈາໄດI+

ເດັກຈະຕ້ອງເວ້ົາພຽງແຕ<ສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນຕົວຈິງເທ່ົານ້ັນ
8) ນໍາໃຊIຄໍາຖາມເປີດ ຕົວຢ<າງ9 “ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ?” ຫືຼ ບອກຕ່ືມກ່ຽວກັບສ່ິງນ້ັນໄດIບ່ໍ?
9) ໃນເມື່ອເດັກເລ່ີມເວ້ົາກ່ຽວກັບບັນຫາ ຫືຼ ການທາລຸນແມ<ນ ຈະຕ້ອງປ<ອຍໃຫIເດັກໄດIເວ້ົາຕາມທ່ີເດັກຈ່ືຈໍາ+ ຫ້າມ

ເວ້ົາຕັດບົດເວລາເດັກກໍາລັງເວ້ົາ
10) ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນອາດຈະທວນຄືນຄໍາຖາມເປີດຫຼາຍເທ່ືອ ຕົວຢາງ9 ໃນເວລາເດັກຢຸດເວ້ົາ+ ໃຫIຖາມຄໍາວ່າ9

“ດຽວນ້ີລອງບອກໄດIບ່ໍວ່າມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນໃນເວລາທ່ີເຈ້ົາໄປກັບຄົນຜູIນ້ັນ”

11) ບ່ໍຄວນລ້ຶມຄໍາຖາມປິດທ່ີຈະມີພຽງຄໍາຕອບຄໍາດຽວວ່າ “ແມ<ນ” ຫືຼ “ບ່ໍແມ<ນ” ຊ່ຶງອາດຈະເຮັດໃຫIເດັກມີຄວາມ
ຮູIສຶກວ່າ9 ຄໍາຕອບຂອງເຂົາທ່ີຕອບມານ້ັນບ່ໍໄດIຖືກຮັບຮູI

12) ນໍາໃຊIສຽງທໍາມະດາບ່ໍຕ້ອງຟIາວຟ່ັງ
13) ຜູIສໍາພາດຕ້ອງອົດທົນ ແລະ ບ່ໍສະແດງທັດສະນະໃນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບເດັກ
14) ຖ້າວ່າເດັກຢາກຢຸດເຊົາການຕອບສໍາພາດກໍ່ໃຫIຢຸດ ແລະ ຫ້າມໃຫIຄໍາໝ້ັນສັນຍາ ຫືຼ ໃຫIລາງວັນຕ່າງໆ
15) ຕ້ອງຂອບໃຈຕ່ໍການໃຫIສໍາພາດຂອງເດັກ-

Ø ສ່ິງທີ່ຜູMສໍາພາດບໍ່ຄວນເຮັດໃນເວລາສໍາພາດເດັກ9
1) ບ່ໍຄວນນ່ັງໃນລະດັບທ່ີແຕກຕ່າງກັນ
2) ເປັນຫຍັງມື້ນ້ີເຈ້ົາບ່ໍອາບນ້ໍາ? ແຂIວຂອງເຈ້ົາເປັນແມງຫຼາຍເນາະ
3) ພ່ໍຂອງເຈ້ົາເປັນຄົນບ່ໍດີເພາະວ່າລາວຕິດຢາເສບຕິດ
4) ຖ້າເຈ້ົາບ່ໍໄປໂຮງຮຽນເຈ້ົາຈະເປັນຄົນໂງ<ຈ້າ ຄືກັບເອ້ືອຍຂອງເຈ້ົາ
5) ຂ້ອຍບ່ໍເຂ້ົາໃຈສໍານຽງການເວ້ົາຂອງເຈ້ົາ
6) ຂ້ອຍຈະຊ່ວຍເຈ້ົາໄດI ຖ້າວ່າເຈ້ົາຕອບຄໍາຖາມຂອງຂ້ອຍສາກ່ອນ
7) ບ່ໍຊ້ໍາເຕີມເດັກເຊ່ັນ9 ສົມແລIວທ່ີເຈ້ົາຖືກລົງໂທດ ຍ້ອນເຈ້ົາເປັນຄົນຂ້ີດ້ື
8) ພວກເຮົາຈະຢຸດເຊົາການສໍາພາດ ຖ້າເຈ້ົາບອກທຸກສ່ິງທຸກຢ<າງທ່ີຂ້ອຍຢາກຮູI
9) ເປັນຫຍັງພ່ໍແມ<ຂອງເຈ້ົາຈ່ຶງບ່ໍມີເງິນຈັກໜ້ອຍ+ ພວກເພ່ີນຄືຊິເປັນຄົນຂ້ີຄ້ານນໍ
10) ເຈ້ົາຕ້ອງຟັງຜູIໃຫຍ່ເວ້ົາ ແລະ ເຮັດຕາມສ່ິງທ່ີຜູIໃຫຍ່ບອກ
11) ຂ້ອຍຈະເອົາຂອງຂັວນໃຫIເຈ້ົາ ຖ້າເຈ້ົາໂອIລົມກັບຂ້ອຍ
12) ບ່ໍໃຫIປ<ຽນການສໍາພາດກາຍເປັນ “ການຫ້ີຼນ” ເຮັດແນວນ້ີຈະພາໃຫIເດັກສັບສົນ
13) ຫ້າມສະເໜີຕົວທ່ານເອງດ້ວຍກ່າວເຖິງຕໍາແໜ<ງງານເຊ່ັນ9 ນັກສຶບສວນ+ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ຫືຼ ເປັນທ່ານໝໍ ພຽງແຕ<

ສະເໜີຊ່ືຂອງທ່ານເຊ່ັນ9 ຂ້ອຍຊ່ື--- ແມ<ນຜູIນ່ຶງທ່ີມັກໂອIລົມກັບເດັກ-
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14) ຫີຼກເວ້ັນການສະແດງຄວາມປະທັບໃຈແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່ໍການສໍາພາດ-

15) ຫ້າມສະແດງຄວາມບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍການບອກເລ່ົາຂອງເດັກ-

Ø ການຕີລາຄາບັນຫາເບິ່ງວ່າ9
1) ສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງບັນຫາແມ<ນຫຍັງ
2) ບັນຫາຮຸນແຮງປານໃດ+ ແນວໂນIມຂອງເດັກຈະເປັນແນວໃດໃນຕ່ໍໜ້າ
3) ບັນຫາໃດຮີບດ່ວນທ່ີຈະຕ້ອງແກIໄຂ
4) ບັນຫາໃດທ່ີຄອບຄົວ+ ຊຸມຊົນ ຈໍາເປັນຕ້ອງສ່ົງໄປຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຂ້ັນຕ່ໍໄປ

Ø ການວາງແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອ9 ເມື່ອເຮົາມີຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕ້ົນແລIວ ຄວນສ້າງແຜນການຊ່ວຍເຫືຼອດ່ັງນ້ີ9
1) ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄະນະ-

2) ຍົກບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ຶນກັບເດັກຂ້ຶນມາປຶກສາຫາລື-

3) ກໍານົດປະເພດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີຈໍາເປັນເບ້ືອງຕ້ົນ9
- ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫIຄະນະຜູIໃດຜູIໜ່ຶງ 'ຜູIນ້ີຈະເປັນຜູIຮັບຜິດຊອບຫັຼກຕ່ໍກໍລະນິນ້ີ(-

- ກໍານົດເປ້ົາໝາຍທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ 'ຄະນະຕາໜ່າງປົກປIອງເດັກ ''ຕປດ((+ ຍາດພ່ີນ້ອງ+
ຊຸມຊົນ(-

- ການຊ່ວຍເຫືຼອອັນຮີບດ່ວນ 'ຕົວຢ<າງ9 ເດັກບາດເຈັບຕ້ອງສ່ົງໄປສຸກສາລາ.ໂຮງໝໍ(-

- ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະຍາວ 'ຕົວຢ<າງ9 ເດັກບ່ໍໄດIເຂ້ົາໂຮງຮຽນ ຕ້ອງສ່ົງເສີມໃຫIເດັກໄດIເຂ້ົາໂຮງ ຮຽນ(-

- ໃນກໍລະນີບ່ໍສາມາດແກIໄຂໄດIຢູ<ໃນຊຸມຊົນ ຕ້ອງສ່ົງຕ່ໍຫາຄະນະຕາໜ່າງປົກປIອງເດັກຂ້ັນເມືອງ-
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ບດົທີ 6
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການແກFໄຂຂໍ້ຂັດແຍIງຂອງເດັກ

ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

I. ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກ່ຽວກັບ ການແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງ
1.1. ຂ້ໍຂັດແຍFງແມFນຫຍັງ

ຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ແມ<ນການກໍານົດສະພາບການທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກຄວາມບ່ໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມນໍາກັນ+ ບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນ+ ຊ່ວງຊິງ
ກັນເພ່ືອເອົາລັດເອົາປຽບກັນ+ ບ່ໍຖືກກັນທາງດ້ານແນວຄິດ ແລະ ການກະທໍາຊ່ຶງບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຫາກັນໄດI+ ແຕ<ຍັງບ່ໍທັນ
ໄດIໄປຮ້ອງຟIອງຕ່ໍສານປະຊາຊົນ-

ຖ້າພວກເຮົາປະປ<ອຍຂ້ໍຂັດແຍ<ງດ່ັງກ່າວໄວI ບັນຫາເລັກໆນ້ອຍໆ ກໍຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່+ ຈາກຂ້ໍຂັດແຍ<ງ
ບຸກຄົນຕ່ໍບຸກຄົນ ກໍ່ຈະກາຍເປັນກຸ<ມຄົນກັບກຸ<ມຄົນ ຄອບຄົວກັບຄອບຄົວ+ ເຜ່ົາຕ່ໍເຜ່ົາ ຫືຼ ໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນຂ້ືນໄປເລ້ືອຍໆ
ບ່ໍມີມື້ທ່ີຈະສ້ິນສຸດໄດI-

1.2. ການແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ
ແມ<ນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງທ່ີເກີດຂ້ືນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ຫືຼ ນອກໂຮງຮຽນ ດ້ວຍຄວາມປະນີປະນອມ ໂດຍ

ແນໃສ<ເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີມີຄວາມຮູIສຶກຕ່ືນຕົວ ແລະ ຕົກລົງແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງທ່ີເກີດຂ້ືນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ+ ຊ່ຶງ
ແມ<ນຂະບວນການແກIໄຂບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ືນຈາກຄວາມບ່ໍເຂ້ົາໃຈກັນຂອງຄົນສອງຄົນ+ ຫຼາຍຄົນ+ ບຸກຄົນກັບການຈັດ
ຕ້ັງ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງກັບການຈັດຕ້ັງ+ ໂດຍອາໃສບຸກຄົນທີສາມເປັນຄົນກາງ ມາຊ່ວຍຕິດຕ່ໍພົວພັນ+ ສຶກສາອົບຮົມ
ແນະນໍາ ຊອກຫາທາງອອກ ເພ່ືອເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີສາມາດຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ວິທີແກIໄຂດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງ
ຄູ<ກໍລະນີ-

ຄະນະນໍາກະຊວງ ກໍ່ຄືການນໍາແຂວງ+ ເມືອງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ໄດIມີການ
ຕົກລົງສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍແກIໄຂຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສາ ໂດຍສະເພາະແມ<ນຢູ<ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ ຂ້ຶນໃນປີ 1/01 ແລະ ຢູ<ແຂວງໄຊຍະບູລີນ້ີເປັນປີທໍາອິດ ທັງເປັນບ່ອນທໍາອິດ ແລະ ເປັນການທົດລອງ ໂດຍ
ຮ່ວມກັບ ຂະບວນການສ້າງແຂວງໃຫIເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ+ ສ້າງເມືອງໃຫIເປັນຫົວໜ່ວຍເຂ້ັມແຂງຮອບດ້ານ
ແລະ ສ້າງບ້ານໃຫIເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ ຢ<າງເປັນຂະບວນການຝົດຟ້ືນ-

ເຖິງວ່າການສ້າງຕ້ັງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສານ້ີ ຈະເປັນວຽກງານອັນໃໝ< ແຕ<ລະຂະແໜງການ
ຍຸຕິທໍາພວກເຮົາເຄີຍມີບົດຮຽນໃນການແກIໄຂຄະດີເດັກ+ ບົດຮຽນຈາກການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຂ້ັນບ້ານມາຫຼາຍປີແລIວ
ພຽງແຕ<ເປັນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການແກIໄຂຄະດີເດັກທ່ົວໄປ ແລະ ການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ບ້ານໃດບ້ານ
ໜ່ຶງສະເພາະນ້ັນ ມາເປັນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສາ ເພ່ືອສ້າງໃຫIຂະແໜງສຶກສາມີຄວາມຮັບຮູIທາງດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງໃຫIເດັກຮູIຈັກປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ+ ການຜ່ອນສ້ັນຜ່ອນຍາວຫີຼກເວ້ັນການໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍ
ກັນແຕ<ຫົວທີ-

ເພ່ືອສືບຕ່ໍໃນການຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສາ ໃຫIສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ຢູ<ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ- ຄະນະກໍາມາທິການແຫ<ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ<ຍິງ ແລະ ແມ<,
ເດັກ ສົມທົບກັບ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສ້າງຄູ<ມືທົດລອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການແກIໄຂ
ຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ-
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II. ການສ້າງຕ້ັງຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາ
2.1. ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຕ້ັງ

ປັດຈຸບັນສັງຄົມໄດIມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ<າງວ່ອງໄວ ເຮັດໃຫIມີຫຼາຍສ່ິງຫຼາຍຢ<າງອັນໃໝ<ເກີດຂ້ືນຊ່ືງ ລວມມີທັງ
ອັນດີ ແລະ ອັນຫຍ້ໍທ້ໍ- ທັງໝົດເຫ່ົຼານ້ີໄດIເປັນສາເຫດເຮັດໃຫIມີຫຼາຍຂ້ໍຂັດແຍ<ງເກີດຂ້ືນຢູ<ໃນບັນ ດາໂຮງຮຽນເຊ່ັນ9
ເດັກນ້ອຍບ່ໍຮູIກົດໝາຍ+ ບ່ໍຮູIປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຕົນ+ ບັນ ຫາຢາເສບຕິດ+ ການຜິດຖຽງ
ກັນ+ ການຕີກັນ ຫືຼ ບັນຫາອ່ືນໆ ລະຫວ່າງ ນັກຮຽນກັບນັກຮຽນ+ ນັກຮຽນກັບຄູອາຈານ--- ສະນ້ັນ+ ເພ່ືອຮອງຮັບກັບ
ບັນຫາດ່ັງກ່າວຈ່ຶງຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການແກIໄຂອັນເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະແມ<ນການແກIໄຂແບບປະນີປະນອມ
ດ້ວຍວິທີການສຶກສາອົບຮົມ ເພາະວິທີນ້ີຈະເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີ ຮັບຮູIຕ່ໍການກະທໍາຂອງຕົນ ແລະ ຍິນຍອມປະຕິບັດ
ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ- ສ່ິງສາຄັນອີກອັນໜ່ຶງການແກIໄຂດ້ວຍຮູບການປະນີປະນອມນ້ີຈະເປັນການສຶກສາອົບຮົມເຮັດ
ໃຫIຄູ<ກໍລະນີເຂ້ົາໃຈ+ ຮັກແພງສາມັກຄີ ຊ່ຶງກັນແລະ ກັນ ການສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາ ແມ<ນມີ
ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍດ່ັງນ້ີ9

- ເພ່ືອຊ່ວຍຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ໃນການໂຄສະນາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ
ຂອງລັດໃຫIແກ<ພະນັກງານ+ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ ໃຫIມີຄວາມຮູIທາງກົດໝາຍ+ ມີ
ສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຢ<າງເຂ້ັມງວດ:

- ເພ່ືອສຶກສາອົບຮົມເດັກກະທໍາຜິດໃຫIເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ+ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ:

- ຮັບປະກັນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ສິດທິຂອງເດັກ ກໍຄື່ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ
ໂຮງຮຽນຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ:

- ສະກັດກັ້ນບ່ໍໃຫIເດັກໄປກະທໍາຜິດໃໝ<:

- ເພ່ືອເຮັດໃຫIຂ້ໍຂັດແຍ<ງນ້ັນຖືກຢຸດຕິລົງດ້ວຍຄວາມພໍໃຈຂອງຄູ<ກໍລະນີ:

- ເພ່ືອຊຸກຍູI+ ສ່ົງເສີມການສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງເປັນປຶກແຜ<ນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊ້ືອໃນການແກIໄຂ
ຂ້ໍຂັດແຍ<ງດ້ວຍການປະນີປະນອມຢູ<ພາຍໃນໂຮງຮຽນຂອງຕົນ:

- ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອໃຫIໂຮງຮຽນມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ+ມີຄວາມສະຫງVບ+ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພ້ືນຖານ:

- ເພ່ືອປະກອບສ່ວນຢ<າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນການສ້າງໂຮງຮຽນຂອງຕົນໃຫIກາຍເປັນໂຮງຮຽນແບບຢ<າງປະຕິບັດກົດໝາຍ
ໂດຍຕິດພັນກັບການສ້າງບ້ານ ແລະ ກຸ<ມບ້ານພັດທະນາຢ<າງເປັນລະບົບ-

2.2. ທີ່ຕ້ັງ+ ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ການສະເໜີການແຕFງຕ້ັງ
1) ທີ່ຕ້ັງ

ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ແມ<ນຄະນະໜ່ຶງແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ປະຈໍາຢູ<ແຕ<ລະໂຮງຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມ
ສຶກສາ ແມ<ນຫົວໜ່ວຍຈັດຕ້ັງຢູ<ໂຮງຮຽນ ໂດຍໄດIຮັບການແຕ<ງຕ້ັງຈາກ ປະທານຄະນະກໍາມາທິການ ເພ່ືອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ<ຍິງ ແລະ ແມ<,ເດັກໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ- ຈາກການປະສານສົມທົບ ລະຫວ່າງ ຄະນະກໍາມາທິ
ການແຫ<ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ<ຍິງ ແລະ ແມ<,ເດັກ+ ກະຊວງຍຸຕິທາ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ+
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານພາຍໃຕIການຊ້ີນໍາທາງການເມອືງແນວຄິດ ຂອງຄະນະ
ພັກຮາກຖານຢູ<ໂຮງຮຽນ+ ຂ້ືນກັບການຊ້ີນໍາທາງດ້ານວິຊາການຂອງພະແນກຍຸຕິທໍາ-

2) ການຈັດຕ້ັງ
ການຄັດເລືອກເອົາຜູIທ່ີຈະປະກອບເຂ້ົາເປັນຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ແມ<ນປະຕິບັດຕາມຕໍາແໜ<ງງານ

ທ່ີໂຮງຮຽນນ້ັນກໍານົດໄວIຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ9
- ຄະນະຊ້ີນໍາແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນຂ້ັນແຂວງ.ເມືອງ

1) ປະທານ ຄກມດ ແຂວງ.ເມືອງ ເປັນປະທານ:
2) ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທໍາ ແຂວງ.ເມືອງ ເປັນຮອງປະທານ:
3) ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແຂວງ.ເມືອງ ເປັນຄະນະ:
4) ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ,ສັງຄົມ ແຂວງ.ເມືອງ ເປັນຄະນະ:
5) ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຄະນະ-

- ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
1) ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຫົວໜ້າ:
2) ໜ່ວຍງານຄຸIມຄອງນັກຮຽນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ:
3) ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ເປັນຄະນະ:
4) ຈຸງານປIອງກັນໂຮງຮຽນ ເປັນຄະນະ:
5) ຕາງໜ້ານັກຮຽນຊ້ັນລະ 1,3 ຄົນ 'ຍິງ 1 ຄົນ+ ຊາຍ 1 ຄົນ( ເປັນຄະນະ-

3) ການສະເໜີແຕFງຕ້ັງ
ພາຍຫັຼງທ່ີສໍາເລັດການຄັດເລືອກ ແລະ ໄດIຜູIຕາງໜ້າຂອງແຕ<ລະພາກສ່ວນແລIວ ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ຖ້າໂຮງຮຽນນ້ັນຂ້ືນກັບ
ເມືອງ+ ຖ້າໂຮງຮຽນນ້ັນຂ້ືນກັບແຂວງກໍ່ຕ້ອງໄປຜ່ານພະແນກຍຸຕິທໍາ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຮູI
ແລະ ມີຄໍາເຫັນເປັນເອກະພາບກັນແລIວ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ຈ່ຶງສະເໜີ ເຈ້ົາແຂວງ ເພ່ືອອອກຂ້ໍຕົກລົງແຕ<ງຕ້ັງ-

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາດ່ັງກ່າວ ມີສິດເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານນັບແຕ<ມື້ເຈ້ົາເມືອງ
ຫືຼ ເຈ້ົາແຂວງອອກຂ້ໍຕົກລົງເປັນຕ້ົນໄປ ເມື່ອຕໍາແໜ<ງງານໃດໜ່ຶງຫາກມີການປ<ຽນແປງ ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບການແກI
ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງກໍ່ຈະມີການປ<ຽນແປງໄປນໍາ ຕາມຕໍາແໜ<ງງານທ່ີໄດIກໍານົດໄວIຂ້າງເທິງນ້ັນ-

III. ພາລະບົດບາດ+ ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ
3.1 ພາລະບົດບາດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາ ມີພາລະບົດບາດດ່ັງນ້ີ9

- ຊ່ວຍອໍານວຍການໃນການສຶກສາອົບຮົມ ພະນັກງານ+ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫIຕ່ືນ
ຕົວເຄົາລົບ+ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ປະຕິບັດກົດລະບຽບໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາທ່ີກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ກໍານົດໄວIຢ<າງເຂ້ັມງວດ:
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- ເຮັດພາລະບົດບາດປະນີປະນອມ ກ່ຽວກັບ ຂ້ໍຂັດແຍ<ງທາງແພ<ງ ແລະ ຄະດີອາຍາທ່ີບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍ
ແຮງຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ເປັນການລະເມີດຕ່ໍຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ຕາມການສະ
ເໜີຂອງຄູ<ກໍລະນີ:

- ປະສານສົມທົບ ວຽກງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການ ອ່ືນໆທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງຢ<າງແໜIນແຟIນ ເພ່ືອປົກປIອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພະນັກງານ+ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນພາຍ
ໃນໂຮງຮຽນ-

3.2 ໜ້າທີ່
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາ ມີໜ້າທ່ີດ່ັງນ້ີ9
- ຕັກເຕືອນ+ ສຶກສາອົບຮົມເດັກກະທາຜິດ:
- ແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງທາງແພ<ງ ໃນເວລານັກຮຽນກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ທ່ີກໍານົດໄວIໃນມາດຕາ 42 ແລະ 44

ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:

- ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມກົດໝາຍ+ ຕັກເຕືອນ ແລະ ປຸກລະດົມພະນັກງານ+ ຄູອາຈານ+ ນັກຮຽນທ່ີຢູ<ໃນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫIຕ່ືນຕົວເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຢ<າງເຂ້ັມງວດ:

- ເປັນທ່ີປຶກສາທາງກົດໝາຍໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າຢູ<ໂຮງຮຽນ+ ຕາງໜ້າໃຫIພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນຂອງຕົນເມື່ອ
ມີບັນຫາທາງກົດໝາຍ ແລະ ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງຍຸຕິທໍາ ແລະ ອົງການ
ອ່ືນຢ<າງແໜIນແຟIນ ເພ່ືອປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນຂອງ
ຕົນ:

- ຕິດຕາມ+ ຊຸກຍູIການປະຕິບັດຕາມການແກIໄຂ:
- ເກັບກໍາຜົນງານ ແລະ ລາຍງານສະຖິຕິໃຫIຄະນະຊ້ີນໍາຢ<າງເປັນປົກກະຕິ:
- ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີອ່ືນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂ້ັນເທິງ-

3.3 ຂອບເຂດສິດ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາ ມີຂອບເຂດສິດດ່ັງນ້ີ9

- ເຊີນພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງມາປຶກສາຫາລື ຫືຼ ເຊີນຄູ<ກໍລະນີທໍາການແກIໄຂ:

- ສອບຖາມ+ ເກັບຂ້ໍມູນໃນລາຍລະອຽດຂອງຄວາມຂັດແຍ<ງ:

- ຕາງໜ້າໂຮງຮຽນເພ່ືອປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງໂຮງຮຽນ+ ພະນັກງານ+ ຄູອາຈານ ແລະ
ນັກຮຽນຂອງຕົນທ່ີຖືກລະເມີດ:

- ມີສິດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບົດບັນທຶກການແກIໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ:

- ຄະນະໜ່ວຍແກIໄຂຈະໄດIຮັບການປົກປIອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຈະໄດIຮັບນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ
ສັນລະເສີນຕາມຜົນງານຕົວຈິງຕາມການສະເໜີຂອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ:

- ປະສານສົມທົບກັບອົງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານ:

- ມີສິດອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂ້ັນເທິງ-
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IV. ຫຼັກການໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
4.1 ຫຼັກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານສຶກສາເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຕາມ 8 ຫັຼກການດ່ັງນ້ີ9
1) ກ່ອນຈະມີການແກIໄຂບັນຫາ ຕ້ອງມີຂ້ໍມູນຫັຼກຖານຮັດກຸມ+ ໜັກແໜIນ ຫືຼ ເປັນການກະທໍາຜິດເຊ່ິງໜ້າ:
2) ມກີານຮັບສາລະພາບຂອງເດັກຕ່ໍການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ແລະ ມີການຍິນຍອມໃຫIແກIໄຂຂອງຄູ<ກໍລະນີ:
3) ມກີານເຂ້ົາຮ່ວມຂອງເດັກ+ ພ່ໍ,ແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງ+ ຜູIປົກປIອງອ່ືນ:
4) ຜູIແກIໄຂຕ້ອງວາງຕົວເປັນກາງ+ ມີທ່າທີນ້ີມນວນ+ ໃຊIພາສາຄາເວ້ົາທ່ີເຂ້ົາໃຈງ່າຍ+ ຄານຶງເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງເດັກ:
5) ມກີານຕົກລົງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຂອງຄູ<ກໍລະນີໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບ+ ນາບຄູ< ຫືຼ ໃຊIວິທີການອ່ືນທ່ີບ່ໍ

ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ:
6) ວາງມາດຕະການຕ່ໍເດັກໃຫIຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງເດັກ:
7) ມີການສະຫWບຖອດຖອນບົດຮຽນເປັນປົກກະຕິໃນທຸກໆຄ້ັງພາຍຫັຼງແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃດໜ່ຶງ ແລະ ສະຫWບລາຍ

ງານຢ<າງເປັນປົກກະຕິໃຫIຂ້ັນເທິງຂອງຕົນ-

ປັດຈຸບັນນ້ີສັງຄົມມີການຂະຫຍາຍຕົວ+ ສັງຄົມມີການເຊ່ືອມຕ່ໍທາງອິນເຕີເນັດ+ ຂ້ໍມູນທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເປັນ
ປະໂຫຍດສໍາລັບການສຶກສາກໍ່ມີຫຼາຍຂ້ືນ+ ນັກຮຽນໄດIມີການຊ່ັງຊາປຽບທຽບກັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະປະເທດທ່ີໃກI
ຄຽງ+ ການຢາກຮູI+ ຢາກເຫັນ+ ຢາກທົດລອງເປັນປັດໄຈຫັຼກຂອງຄົນໄວໜຸ<ມ- ສະນ້ັນ+ ຖ້າພວກເຮົາມາພ້ອມກັນປູກຈິດສໍານຶກ
ທ່ີດີ ແຕ<ຫົວທີ ໂດຍການຫັນເອົາແນວທາງຂອງພັກ+ ການສ້າງສະຕິເຄົາລົບລະບຽບກົດໝາຍ ການຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງານຂອງຊາດ+ ຂອງເຜ່ົາ ໃຫIເດັກເຍົາວະຊົນພວກເຮົາໄດIຮູIຈັກ ແລະ ໄດIຮັບການສາພັດ ຫືຼ ມີການໂຄສະນາປຸກລະດົມໃຫI
ເຂົາເຈ້ົາສາມາດເຊ່ືອມຊຶມ ຮູIອັນໃດມີຜົນດີ+ ຜົນຮ້າຍ ຈາກການກະທາ ແລະ ຮຸIຈັກຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການກະທານ້ັນ-

ການແກIໄຂຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສາ ມີຈຸດພິເສດທ່ີແຕກຕ່າງກັບການແກIໄຂອ່ືນຢູ<ບ່ອນວ່າ9 ແມ<ນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງທ່ີ
ເກີດຂ້ືນສະເພາະຢູ<ໂຮງຮຽນ ເນ່ືອງຈາກເດັກທ່ີອາໃສຢູ<ຄົນລະບ້ານ ແລະ ເດັກທ່ີກະທໍາຜິດ ຫືຼ ສ້າງຂ້ໍຂັດແຍ<ງຂ້ືນນ້ັນ ແມ<ນຢູ<
ໃນການຄຸIມຄອງດູແລຂອງໂຮງຮຽນ+ ເດັກຍັງຕ້ອງການຮ່ໍາຮຽນ+ ຕ້ອງການຝຶກຝົນຫ່ໍຼຫຼອມຕົນເອງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມກ້າວ
ໜ້າສູງກວ່າເດັກທ່ີກະທໍາຜິດທ່ົວໄປ+ ສະນ້ັນ ການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສານ້ີ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດIດີກວ່າການ
ແກIໄຂຄະດີເດັກຂ້ັນບ້ານ- ນອກຈາກນ້ັນ+ ຄະນະແກIໄຂຍັງສາມາດແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງອ່ືນໆທ່ີເກີດຂ້ືນອີກ ຕາມທ່ີກ່າວໄວIໃນ
ໜ້າທ່ີ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ-

4.2 ເງື່ອນໄຂເດັກກະທໍາຜິດທີ່ສາມາດນໍາມາແກMໄຂໄດM
1) ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 04 ປີ9

- ກະທໍາຜິດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕ່ໍສັງຄົມ:

- ກະທໍາຜິດເປັນອາຈິນ 'ເຮັດຜິດຫຼາຍຄ້ັງແລIວຈ່ຶງຖືກຈັບໄດI(:

- ກະທໍາຜິດບ່ໍເຂັດຫຼາບ 'ເຄີຍຖືກສຶກສາອົບຮົມຕັກເຕືອນມາຫຼາຍຄ້ັງແລIວ(:

- ກະທໍາຜິດແບບເປັນກຸ<ມ:

- ກະທໍາຜິດໃນສະຖານຄະຣຸໂທດ 'ການກະທໍາຜິດທ່ີຮ້າຍແຮງ(
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2) ເດັກທີ່ມີອາຍຸແຕF 04 ປີ ຫາຕ່ໍາກວ່າ 07 ປີ9

- ກະທໍາຜິດທາງອາຍາທ່ີສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍ ຊ່ຶງກົດໝາຍກໍານົດໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບຕ່ໍາກວ່າ 2
ປີ ແລະ ບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕ່ໍສັງຄົມເປັນຕ້ົນ9 ການລະເມີດກົດຈາລະຈອນທ່ີພາໃຫIເກີດ
ອຸປະຕິເຫດ+ ການຄອບຄອງຊັບຢ<າງຜິດກົດໝາຍ+ ການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ+ ການຫ້ິຼນການພະນັນທ່ີຕ້ອງຫ້າມ+

ການເປັນນັກເລງອັນທະພານ+ ການລ່ວງລະເມີດເຄຫາສະຖານ+ ການສ້ໍໂກງຊັບ+ ການທໍາລາຍຊັບ ຫືຼ ເຮັດ
ໃຫIຊັບເປ<ເພໂດຍເຈດຕະນາ+ ການນິນທາ+ ການປIອຍດ່າ+ ການໃສ<ຮ້າຍ+ ການໝ່ິນປະໝາດຊາກສົບ ຫືຼ ຊ່ື
ສຽງຂອງຜູIຕາຍ ແລະ ອ່ືນໆ:

- ເດັກຈິງໃຈຮັບສາລະພາບຕ່ໍການກະທໍາຜິດ ແລະ ເຫັນດີໃຫIແກIໄຂ:

- ຜູIຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫືຼ ຜູIຖືກເສຍຫາຍ ເຫັນດີໃຫIມີການແກIໄຂ:

- ບ່ໍເປັນການກະທໍາຜິດທ່ີເປັນອາຈີນ ຫືຼ ການກະທໍາຜິດທ່ີບ່ໍເຂັດຫຼາບ-

4.3 ທັດສະນະຂອງຄະນະແກMໄຂ
1) ການຮັກສາເວລາ ແລະ ເອົາໃຈໃສ<ກະກຽມໃຫIແກ<ການແກIໄຂ9 ຄະນະໜ່ວຍແກIໄຂໂດຍສະເພາະຜູIທ່ີຖືກມອບ

ໝາຍ ຄວນມີການກະກຽມຕາມຂ້ັນຕອນການແກIໄຂທ່ີກໍານົດໄວIໃຫIລະອຽດ+ ຮອບດ້ານ ເພ່ືອບ່ໍສ້າງຄວາມ
ຫຍຸIງຍາກເວລາເປີດການແກIໄຂ+ ຄະນະແກIໄຂທຸກຄົນຄວນຮັກສາເວລາທ່ີໄດIນັດ ໝາຍໃຫIຖືກຕ້ອງ+ ກະກຽມ
ສະຖານທ່ີ ເພ່ືອຮອງຮັບກັບການແກIໄຂໃຫIເໝາະສົມ ແລະ ສະອາດຈົບງາມກະກຽມບ່ອນນ່ັງໃຫIແຕ<ລະຝ<າຍ
ໝາຍຄວາມວ່າບ່ໍຄວນນ່ັງປົນເປກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະແກIໄຂ+ ຄຸ<ກໍລະນີ ແຕ<ລະຝ<າຍ:

2) ການວາງຕົວຂອງຄະນະແກIໄຂ9 ຄະນະແກIໄຂທຸກຄົນ ໃນເວລາດໍາເນີນການແກIໄຂຕ້ອງວາງຕົວໃຫIເປັນກາງ ບ່ໍ
ຄວນເຂ້ົາຂ້າງອອກຂາ ຫືຼ ສ້າງຄວາມລໍາຄານໃຫIແກ<ຜູIເຂ້ົາຮ່ວມ+ ສະແດງຄວາມໂປ<ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີ+
ສະແດງຄວາມເປັນກັນເອງ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດທ່ີສ້າງສັນໃນການແກIໄຂ:

3) ກິລິຍາທ່າທີຂອງຄະນະແກIໄຂກໍໃ່ຫIສຸພາບອ່ອນໂຍນ+ ບ່ໍຄວນໃຊIທ່າທີແຂງກະດ້າງ ຫືຼ ມີລັກສະນະນາບຂູ<ດ້ວຍ
ສາຍຕາ+ ທ່າທີ ຫືຼ ຄໍາເວ້ົາ ເພ່ືອໃຫIຄູ<ກໍລະນີຍອມຮັບຕົນເອງ ຫືຼ ຕົກລົງກັນໄດIແຕ<ບ່ໍແມ<ນເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາເອງ:

4) ໃນເວລາດໍາເນີນການແກIໄຂ9

- ການນ່ັງ9 ຫົວໜ້າຄະນະຄວນຈັດວາງການນ່ັງຂອງຄະນະ ແລະ ຜູIເຂ້ົາຮ່ວມໃຫIເປັນລະບຽບ+ ຄະນະໜ່ວຍ
ແກIໄຂແຕ<ລະຄົນໃນເວລາດໍາເນີນການແກIໄຂ ຄວນນ່ັງໃນທ່າທ່ຽງຕົງ+ ບ່ໍຄວນອ່ຽງຊ້າຍ ຫືຼ ອຽງຂວາເພ່ືອ
ປຶກສາຫາລື ຫືຼ ໂອIລົມກັບຄູ<ກໍລະນີຝາຍໃດ ຝ<າຍໜ່ຶງເປັນພິເສດ- ເພາະຈະເຮັດໃຫIອີກຝ<າຍໜ່ຶງຈະຕີລາຄາ
ວ່າຄະນະແກIໄຂບ່ໍມີຄວາມເປັນກາງ ອາດຈະມີຄວາມນອກ ຄວາມໃນກັບຝ<າຍໃດຝ<າຍໜ່ຶງ+ ເຖິງວ່າການນ່ັງ
ຈະເປັນບັນຫາເລັກນ້ອຍ ແຕ<ຈະເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃຫIຄູ<ກໍລະນີອີກຝ<າຍບ່ໍພໍໃຈ ແລະ ກ້າວໄປສູ<ການບ່ໍສາມາດ
ຈະຕົກລົງໄດI:

- ການເວ້ົາຈາ9 ການສະເໜີໃຫIປະກອບຄໍາເຫັນ+ ການສອບຖາມ ຄະນະແກIໄຂກໍຕ້່ອງໃຫIເວລາ ຫືຼ ໃຫIກຽດ
ຄູ<ກໍລະນີຢ<າງເທ່ົາທຽມກັນ+ ບ່ໍຄວນໃຫIເວລາຜູIນ້ັນໜ້ອຍຝ<າຍນ້ີຫຼາຍ ຫືຼ ຕັດບັນຫາຂອງຝ<າຍນ້ັນ ປ<ອຍໃຫI
ຝ<າຍນ້ີສະເໜີຫຼາຍ ຫືຼ ການສອບຖາມຝ<າຍນ້ັນຈົນເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີລໍາຄານ ແຕ<ກົງກັນຂ້າມຊ້ໍາພັດຍ້ອງຍໍ
ອີກຝ<າຍໜ່ຶງວ່າເປັນການຖືກຕ້ອງ ໂດຍອີກຝ<າຍໜ່ຶງບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຍອມຮັບໄດI:
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- ການຟັງ9 ຄະນະແກIໄຂຕ້ອງໃຊIສາມັນສໍານຶກ ພິຈາລະນາການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງທຸກຝ<າຍ+ ຟັງດ້ວຍ
ຄວາມຕ້ັງໃຈ+ ຟັງໄດIດີເທ່ົາໃດ ແມ<ນພວກເຮົາສາມາດເຂ້ົາໄປເຖິງເນ້ືອໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເຮັດໃຫI
ເຂົາເຈ້ົາເຊ່ືອໝ້ັນ ແລະ ມີຄວາມໄວIວາງໃຈໃນຕົວຂອງຄະນະແກIໄຂ+ ພ້ອມນ້ັນກໍ່ຄວນໄຈIແຍກໃຫIໄດIອັນ
ໃດມີຜົນດີຕ່ໍການທ່ີຈະຕົກລົງ ໂດຍສະເພາະຜູIເປັນຫົວໜ້າຕ້ອງໄດIຈົດຈໍາໄວIເພ່ືອຈະເປັນທາງອອກໃຫIແກ<
ການຕົກລົງ:

- ອາລົມຂອງຄະນະແກIໄຂ9 ຄະນະແກIໄຂຕ້ອງມີອາລົມດີ+ ຢຶດໝ້ັນໃນໜ້າທ່ີການງານຂອງຕົນ+ ສ້າງບັນຍາ
ກາດໃນການແກIໄຂໃຫIເປັນກັນເອງ+ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ທັກທາຍກັບທຸກຝ<າຍ+ ເນ່ືອງຈາກວ່າຄູ<
ກໍລະນີເຂົາອາດຈະມີແນວຄິດຄຽດແຄIນ ແລະ ອັກຄະຕິຕ່ໍກັນມາແຕ<ດົນແລIວ ບາງຄ້ັງອາດຈະບ່ໍຢາກພົບ
ໜ້າກັນ+ ບ່ໍຢາກປຶກສາຫາລືກັນອີກ+ ສະນ້ັນ ການໃຊIອາລົມໃນເວລາແກIໄຂຈ່ຶງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງ
ຄວາມເປັນມິດຕ່ໍກັນແຕ<ເລ່ີມຕ້ົນດໍາເນີນການແກIໄຂ-

ຄະນະແກIໄຂບ່ໍຄວນມີອາລົມຢຶດຕິດກັບຂ້ໍຂັດແຍ<ງ+ ບ່ໍຄວນຢຶດຕິດກັບຄູ<ກໍລະນີຝ<າຍໃດ ຝ<າຍໜ່ຶງ+ ຖ້າໄປຢຶດຕິດ
ແລະ ຄາດຄະເນຕ່ໍການຕົກລົງໄວIໃນໃຈວ່າ ຝ<າຍນ້ັນຕ້ອງເປັນຝ<າຍໄດIປຽບ ອີກຝ<າຍໜ່ຶງຈະເສຍປຽບຢ<າງແນ<ນອນນ້ັນ ຈະ
ເຮັດໃຫIການແກIໄຂເປັນໄປຕາມຮູບການທ່ີຄິດໄວI+ ຖ້າບ່ໍເປັນໄປຕາມທ່ີຕົນໄດIຕ້ັງໄວI ກໍຈະມີອາລົມຮ້ອນຮົນ ຫລື ເວ້ົາຈາທ່ີມີ
ລັກສະນະຂູ<ເຂັນໃຫIຝ<າຍໃດຝ<າຍໜ່ຶງຕ້ອງຍອມຮັບຕາມທັດສະນະຂອງຜູIແກIໄຂ+ ບາງຄ້ັງເຖິງວ່າຈະຕົກລົງກັນໄດI ແຕ<ບ່ໍແມ<ນ
ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງຄູ<ກໍລະນ້ີ-

4.4 ກໍລະນີທີ່ຈະມີການແກMໄຂຢູFສະຖານທີ່ສຶກສາ
ຄະນະແກIໄຂຢູ<ສະຖານທ່ີສຶກສານ້ີ ສາມາດນໍາເອົາຂ້ໍຂັດແຍ<ງມາແກIໄຂໄດI 1 ກໍລະນີຄື9

1) ກໍລະນີມີບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ືນພາຍໃນໂຮງຮຽນ ເຊ່ັນ9 ເດັກນັກຮຽນຜິດຖຽງກັນ+ ໃຊIຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍກັນ+ ລັກເລັກ
ຂະໂມຍນ້ອຍທ່ີເປັນຊັບສິນຂອງນັກຮຽນດ້ວຍກັນ ຫລື ຊັບສິນເລັກນ້ອຍຂອງໂຮງຮຽນ ຫລື ໄປກະທໍາຜິດທາງ
ອາຍາ ແຕ<ການກະທໍາຜິດນ້ັນມີໂທດຕ່ໍາກວ່າ 2 ປີ ລົງມາ ໃນກໍລະນີດ່ັງກ່າວ ຄະນະໜ່ວຍແກIໄຂສາມາດເຊີນ
ບຸກຄົນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງມາສຶກສາອົບຮົມຕັກເຕືອນ ຫລື ຖ້າການແກIໄຂ ເພ່ືອໃຫIບັນຫານ້ັນຕົກໄປ ດ້ວຍຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຍິນຍອມຂອງສອງຝ<າຍ-

2) ກໍລະນີມີຄໍາຮ້ອງ ຫລື ຄໍາສະເໜີ9 ການຂຽນຄໍາຮ້ອງ ຫລື ຄໍາສະເໜີໂດຍຜູIເສຍຫາຍ ເຊ່ັນ9 ເດັກ+ ພ່ໍແມ<ຜູI
ປົກຄອງເດັກ+ ພະນັກງານຄູອາຈານ ທ່ີມີຂ້ໍຂັດແຍ<ງທາງແພ<ງ ແລະ ອ່ືນໆ ເມື່ອໄດIຮັບຄໍາຮ້ອງ ຫລື ຄໍາສະເໜີຂອງ
ຄູ<ກໍລະນີແລIວ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຕ້ອງເຄຶ່ືອນໄຫວຕາມວິທີທ່ີໄດIກໍານົດໄວIໃນ ປ້ືມຄູ<ມື ກ່ຽວກັບ ການແກI
ໄຂຄະດີເດັກຂ້ັນບ້ານ ເຊ່ັນ9

- ໃນກໍລະນີທ່ີກະທໍາຜິດຂອງເດັກບ່ໍເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ+ ຜົນເສຍຫາຍກໍ່ບ່ໍຫລວງຫລາຍ+ ເດັກຮັບຮູIຕ່ໍ
ການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ+ ຜູIຖືກເສຍຫາຍກໍຢາກໃຫIໜ່ວຍແກIໄຂຢູ<ໂຮງຮຽນແກIໄຂ:

- ໃນກໍລະນ້ີຜູIຖືກເສຍຫາຍຈາກການກະທໍາຜິດຂອງເດັກມີສິດຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫລື ທາງປາກເປ່ົາ-
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4.5 ເຕັກນິກຂອງການແກMໄຂ9
ໃນການແກIໄຂ ແລະ ການແກIໄຂນ້ີຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ນ້ີມນວນ ໂດຍໃຫIນໍາໃຊIບາງເຕັກນິກທ່ີເປັນ

ພ້ືນຖານດ່ັງນ້ີ9
1) ກ່ອນຈະແກIໄຂຈໍາເປັນຕ້ອງຊອກຮູIປະຫວັດ ພຶດຕິກໍາຜ່ານມາຂອງເດັກ+ ຮູIຈັກສະພາບການດໍາລົງຊີວິດ

ຄອບຄົວຂອງເດັກ+ ໝາຍຄວາມວ່າ ເດັກຜູIນ້ັນເຄີຍມີການກະທໍາຜິດເລ້ືອຍໆບ່ໍ+ ເຄີຍໄດIມີການສຶກສາ
ອົບຮົມມາແລIວຫລືບ່ໍ ຫລື ເປັນການກະທໍາຜິດເທ່ືອທໍາອິດ:

2) ຊອກຮູIສາເຫດຕ້ົນຕໍທ່ີພາໃຫIເກີດຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຫລື ເປັນການກະທໍາຜິດ ເຊ່ັນ9 ສະພາບຄວາມທຸກຍາກ ການ
ຖືກບັງຄັບ ຫລື ຍ້ອນຢາກຮູI+ ຢາກເຫັນ+ ຢາກລອງຂອງເດັກເອງ:

3) ການໃຫIຄູ<ກໍລະນີເຂ້ົາຮ່ວມ ຖ້າຄູ<ກໍລະນີແມ<ນເດັກຕ້ອງໃຫIພ່ໍແມ< ຫລື ຜູIປົກຄອງເຂ້ົາຮ່ວມນໍາ:
4) ຄະນະແກIໄຂຕ້ອງເອົາໃຈໃສ<ຕິດຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງແຕ<ລະຝ<າຍ ຖ້າບ່ໍເຂ້ົາໃຈບັນຫາໃດກໍ່ໃຫI

ຖາມຄືນ ຈົນກວ່າບັນຫາຈະຊັດເຈນ+ ຜູIແກIໄຂທ່ີດີ ແລະ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດIກໍ່ຕ່ໍເມື່ອຕ້ັງໃຈຟັງ ກໍາໄດI
ທຸກບັນຫາ ແລະ ຕ້ອມບັນຫາເຂ້ົາຫາກັນໃຫIຢູ<ໃນຈຸດດຽວໃຫIໄດI:

5) ໃນເວລາແກIໄຂ ການສອບຖາມແຕ<ລະຝ<າຍນ້ັນ ຕ້ອງສັງເກດເບ່ິງລັກສະນະການຕອບຂອງເດັກ ວ່າເຂົາຈິງ
ໃຈຕອບຫລືບ່ໍ? ຫລື ເຂົາມີລັກສະນະຢIານກົວ ຫລື ປິດບັງສ່ວນໃດ ສ່ວນໜ່ຶງ+ ຖ້າວ່າເດັກຢIານກົວເກີນໄປ
ອາດຈະບ່ໍຮູIຕອບ ແລະ ມີລັກສະນະສ່ັນໆເຊັນໆ+ ຖ້າເດັກມີຄວາມກະວົນກະວາຍ ຫລຽວຊ້າຍ ຫລຽວຂວາ
ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາອາດມີຜູIບັງຄັບໃຫIເວ້ົາ ຫລື ມີຜູIບົງການຢູ<ເບ້ືອງຫລັງສະນ້ັນ ຜູIແກIໄຂຕ້ອງມີໄຫວພິກ
ໃຫIສາມາດນໍາທັນພຶດຕິກໍາຂອງເດັກໃຫIໄດI:

6) ຄະນະແກIໄຂຕ້ອງພ້ອມກັນຄວບຄຸມສະຖານະການໃຫIຢູ<ໃນຄວາມສະຫງVບ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ
ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ+ ຖ້າພ່ໍແມ< ຫລື ຜູIປົກຄອງເດັກທ່ີມີອິດທິພົນ+ ບ່ໍເກງກົວ ຫລື ບ່ໍຢາກໃຫIແລIວນ້ັນ
ຄະນະແກIໄຂທ່ີອາວຸດໂສກ່ອນ ຄວນຕັດບັນຫາ ຫລື ໂນIມນ້າວໃຫIທຸກຄົນຢູ<ໃນຄວາມເປັນລະບຽບ:

7) ການສະເໜີໃຫIປະກອບຄໍາເຫັນເທ່ືອລະຄົນ+ ຖ້າຕ່າງຄົນກໍ່ຕ່າງຢາກປະກອບຄໍາເຫັນ ຫລື ໃກIຈະເຖິງຂີດທ່ີ
ຈະຜິດຖຽງກັນນ້ັນ ຖ້າປ<ອຍໄປຈະເປັນສາເຫດໃຫIການແກIໄຂບ່ໍສາມາດສໍາເລັດໄດI+ ສະນ້ັນ ຄະນະແກIໄຂ
ຕ້ອງຕັດບັນຫາ ແລະ ມອບໃຫIໃຜຜູIໜ່ຶງເວ້ົາກ່ອນ ແລະ ອີກຜູIໜ່ຶງຕາມໆມາ:

8) ການປຶກສາຫາລືເທ່ືອລະຝ<າຍນ້ີ ເປັນເຕັກນິກອັນໜ່ຶງທ່ີຈໍາເປັນ+ ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນເວລາດໍາເນີນການແກI
ໄຂຢູ<ນ້ັນ ຫາກໃກIຈະສໍາເລັດ ແຕ<ກໍ່ຍັງບ່ໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດI+ ໃຫIຄະນະແກIໄຂຢຸດການແກIໄຂໄວIຊ່ົວຄາວ
ກ່ອນ ເພ່ືອໃຫIຄະນະແກIໄຂໄດIມີການປຶກສາຫາລືຝ<າຍໃດຝ<າຍໜ່ຶງສະເພາະ+ ຖ້າປຶກສາຫາລືກັບຝ<າຍໜ່ຶງ
ແລIວ ກໍຕ້່ອງໄດIປຶກສາຫາລືອີກຝ<າຍໜ່ຶງເຊ່ັນດຽວກັນ ເພ່ືອຫລີກເວ້ັນຫາງສຽງທ່ີບ່ໍດີຕ່ໍຄະນະແກIໄຂ ຫລື
ເພ່ືອໃຫIແຕ<ລະຝ<າຍໄດIມີໂອກາດປຶກສາຫາລືກັນສະເພາະ:

9) ການສະເໜີທາງອອກຊ່ວຍກັນ 'ແຕ<ບ່ໍແມ<ນການຕັດສິນ( ໝາຍຄວາມວ່າພາຍຫລັງໄດIມີການສອບຖາມ
ແກIໄຂທຸກຝ<າຍແລIວ ຄະນະແກIໄຂ ຫລື ຜູIເຂ້ົາຮ່ວມອ່ືນໆ ກໍ່ມີສິດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນຕ່ໍການ
ແກIໄຂ+ ອາດຈະສະເໜີທາງອອກສອງ ຫລື ສາມກໍລະນີຕ່ໍກອງປະຊຸມກໍ່ໄດI+ ແຕ<ຄູ<ກໍລະນີຈະເຫັນດີຕາມ
ນ້ັນ ຫລື ບ່ໍ ກໍສຸ່ດແລIວແຕ<ເຂົາເຈ້ົາເອງ:

10) ຕັດບັນຫາເມື່ອເຫັນວ່າການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງຄູ<ກໍລະນີ ຫລື ບຸກຄົນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຫາກອອກຈາກບັນຫາ+
ຖ້າຄະນະແກIໄຂຫາກເຫັນວ່າບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທ່ີປະກອບຄໍາເຫັນໄປໃນແນວທາງອ່ືນໆບ່ໍເຂ້ົາກັບປະເດັນ ຫລື
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ເວ້ົາຍາວເກີນໄປນ້ັນ ກໍ່ສາມາດທ່ີຈະສະເໜີໃຫIບຸກຄົນນ້ັນ ກັບເຂ້ົາສູ<ບັນຫາທ່ີຈະຕ້ອງໄດIແກIໄຂ+ ຖ້າ
ປະປ<ອຍໄປກໍ່ຈະເສຍເວລາຊ່ືໆ ຫລື ອາດຈະບ່ໍຕົກລົງກັນໄດI:

11) ການເລ່ືອນການແກIໄຂ ເພ່ືອຜ່ານທາງຕັນ ຖ້າຄະນະແກIໄຂຫາກພົບກັບບັນຫາຫຍຸIງຍາກ ເຊ່ັນ9 ຄູ<ກໍລະນີບ່ໍ
ຢູ<ໃນຄວາມເປັນລະບຽບ+ ມີການຜິດຖຽງກັນແບບບ່ໍມີເຫດຜົນ ແລະ ບ່ໍຟັງເຫດຜົນ ເຖິງຈະມີການ
ຕັກເຕືອນແນະນໍໍາ ຫລື ມີຄໍາເຫັນໃຫIຢຸດຕິແລIວແຕ<ກໍ່ບ່ໍສາມາດທ່ີຈະຢັບຢ້ັງໄດI ຫລື ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດIລໍຖ້າບາງບຸກຄົນທ່ີມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍການທ່ີຈະຕົກລົງ ຄະນະແກIໄຂສາມາດທ່ີຈະເລ່ືອນການແກIໄຂໄປມື້
ໃໝ<ທ່ີຕົກລົງກັນ+ ພ້ອມກັນນ້ັນກໍ່ເປັນການໃຫIວຽກບ້ານນໍາໄປຄິດ ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງການທ່ີຈະຕົກລົງ-
ແຕ<ຄະນະແກIໄຂກໍຕ້່ອງໄດIບັນທຶກເນ້ືອໃນ ເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ຜົນການປຶກສາຫາລືວ່າມາຮອດຂ້ັນໃດແລIວ
ການແກIໄຂເທ່ືອໃໝ<ກໍໃ່ຫIສືບຕ່ໍເນ້ືອໃນນ້ັນໄປ+ ທັງນ້ີກໍເ່ພ່ືອປະຫຍັດເວລາ ບ່ໍຈໍາເປັນທ່ີຈະລ້ືມຄືນໃໜ<ທັງ
ໝົດອີກ:

12) ການແກIໄຂສາມາດເຮັດໄດIຫລາຍຄ້ັງ ຖ້າຍັງມີຊ່ອງທາງທ່ີຈະຕົກລົງກັນໄດI ແຕ<ກໍ່ບ່ໍຄວນເກີນ 2 ຄ້ັງ: ຖ້າ
ຮອດ 2 ຄ້ັງແລIວບ່ໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດI ໃຫIສ່ົງສໍານວນໄປຕາມຂະບວນການຍຸຕິທໍາ:

13) ການຕັດບັນຫາເປັນເລ່ືອງລະອຽດອ່ອນ+ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງໄດIເອົາໃຈໃສ<ເປັນພິເສດ
ຄວນຈະຕັດບັນຫາໃດ+ ປະເດັນໃດ ແມ<ນຝ<າຍໃດກໍາລັງປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ+ ບັນຫາທ່ີຄູ<ກໍລະນີກໍາລັງເວ້ົາ
ຢູ<ນ້ັນໄດIອອກນອກເລ່ືອງແລIວ ຫລື ບ່ໍ+ ເປັນການເລ່ົາເລ່ືອງສ່ວນຕົວຂອງຜູIກ່ຽວເອງເພ່ືອໃຫIຄະນະແກIໄຂ
ຫລື ຄູ<ກໍລະນີຍອມຮັບຜົນງານຜ່ານມາຂອງຕົນ ໂດຍບ່ໍກ່ຽວພັນກັບການທ່ີຈະແກIໄຂບັນຫາ+ ຖ້າເປັນຄື
ແນວນ້ີຈະຕັດຫລື ໃຫIຢຸດຕອນໃດຈ່ຶງຈະເໝາະສົມ ມັນຂ້ືນກັບຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຈະພິຈາລະນາ:

14) ການຕ້ອມບັນຫາໃຫIຢູ<ຈຸດດຽວ9 ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຈະເປັນຜູIທ່ີມີວິໃສທັດກວ້າງ ຂວາງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ເຫັນບັນຫາ ຫືຼ ຈຸດທ່ີຈະໃຫIຄູ<ກໍລະນີທຸກຝ<າຍເຂ້ົາຫາກັນໄດI ຜ່ານຈາກການຮັບຟັງຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນຂອງແຕ<ລະຝ<າຍແລIວ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຕ້ອງໃຊIຄວາມພະຍາຍາມຕ້ອມເອົາສ່ີງແຕກຕ່າງ+ ສ່ີງທ່ີ
ກົງກັນຂ້າມກັນມາຢູ<ຈຸດດຽວກັນເຊ່ືງຄະນະແກIໄຂຄວນສະເໜີບາງເນ້ືອໃນຕ່ືມດ່ັງນ້ີ9

- ຄວນຍົກເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງກັນຢູ<ຮາກຖານ+
ຍົກເອົາຮີດຄອງປະເພນີ+ ຍົກເຖີງຄວາມຮັກແພງທ່ີເຄີຍມີມາ ຫືຼ ໃນຕ່ໍໜ້າ+ ຍົກເອົາຄວາມເຫັນອົກ
ເຫັນໃຈຕ່ໍກັນ 'ການທ່ີຈະຍົກເອົາກໍລະນີໃດຂ້ືນມາເວ້ົາກໍໃຫIແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງຄູ<ກໍລະນີ(-

- ໃນທ່ີສຸດໃຫIຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງເຍືອງເຫດ+ ເຍືອງຜົນ ກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງກັນດ້ວຍຮູບການແກI
ໄຂ ແລະ ການທ່ີຈະເຂ້ົາໄປຜ່ານຂະບວນການຍຸຕິທໍາ ຫືຼ ຮ້ອງຟIອງຕ່ໍສານ ມີອັນໃດດີ ແລະ ມີອັນໃດ
ອ່ອນ ຫືຼ ມີອັນໃດແດ<ທ່ີຈະໄດIຈາກການຕົກລົງໃນເວລາແກIໄຂ ຖ້າໄປຮ້ອງຟIອງຕ່ໍສານຈະສູນເສຍອັນ
ໃດແດ< ເພ່ືອໃຫIຄູ<ກໍລະນີເຂ້ົາໃຈ ຊ່ືງຈະເປັນສ່ວນໜ່ືງໃຫIເຂົາເຈ້ົາຈະໄດIນໍາໄປຄິດ ແລະ ຕັດສິນໃຈ-

15) ການສະເໜີວິທີແກIໄຂ9 ຄະນະແກIໄຂຕ້ອງຊັງຊາ ຕີລາຄາເບ່ີງສະພາບລວມຂອງການແກIໄຂ ໃນເມື່ອທຸກ
ຝ<າຍທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມການແກIໄຂໄດIມີການປະກອບຄໍາເຫັນ+ ສະເໜີເຫດຜົນຂອງຝ<າຍຕົນຕ່ໍຄະນະແກIໄຂເປັນ
ທ່ີຮຽບຮ້ອຍແລIວ+ ການປະກອບຄໍາເຫັນນ້ັນ ພໍທ່ີຈະຕ້ອມບັນຫາເຂ້ົາໃຫIຢູ<ໃນຈຸດໃດຈຸດໜ່ືງແລIວ ຄະນະ
ແກIໄຂຄວນສະເໜີວິທີແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຕ່ໍທ່ີປະຊຸມ+ ອາດຈະສະເໜີກໍລະນີໃດໜ່ືງ ຫືຼ ຫຼາຍກໍລະນີກໍໄ່ດI+
ເນ້ືອໃນຂອງການຕົກລົງແມ<ນຂ້ືນກັບຄູ<ກໍລະນີເອງ+ ໂດຍປາສະຈາກການບັງຄັບ-
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ບົດທີ 7
ການແກFໄຂຂໍ້ຂັດແຍIງການກະທໍາຜິດຂອງເດັກ

ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

I. ຂ້ັນຕອນການຮັບເອົາຂ້ໍຂັດແຍFງມາແກMໄຂ
1.1 ການຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜທີາງປາກເປົ່າ

- ມກີານຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ສະເໜີທາງປາກເປ່ົາ:

- ມກີານຍ່ືນຄໍາຮ້ອງ ຫືຼ ຄໍາສະເໜີ ເພ່ືອໃຫIຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ບ່ອນທ່ີເດັກສັງກັດຢູ<ແກIໄຂ:

- ພົບເຫັນຂ້ໍຂັດແຍ<ງທ່ີເຫັນວ່າຈະເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຊ່ຶງຈະເຮັດໃຫIເປັນການສູນເສຍຄວາມສາມັກຄີ+ ຕ່ໍບັນຫາ     
ດ່ັງກ່າວກ່ອນຈະເຊີນຄູ<ກໍລະນີມາແກIໄຂ ຕ້ອງມກີານປຶກສາຫາລືຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນກ່ອນ-
ຈາກນ້ັນຈ່ຶງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫIຄະນະຜູIໃດຜູIໜ່ຶງເປັນຜູIຮັບຜິດຊອບ+ ເມື່ອມມີູນຄວາມຈິງລະດັບໃດ
ໜ່ຶງຕ້ອງແຈIງເນ້ືອໃນໃຫIຄະນະຊາບນໍາກັນ-

1.2 ການຮັບຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີທາງປາກເປົ່າ
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງຮັບເອົາຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ສະເໜີທາງປາກເປ່ົາ ຂອງຜູIຖືກເສຍຫາຍ ແລIວຈົດເຂ້ົາ ໃນປ້ຶມ

ບັນທຶກ+ ເຂ້ົາເລກທີ+ ວັນທີ ແລະ ເຮັດໃບຮັບເອກະສານໃຫIຜູIຍ່ືນຄໍາຮ້ອງ ຫືຼ ສະເໜີທາງປາກເປ່ົາ ແລIວໃຫIຜູIກ່ຽວລົງ
ລາຍເຊັນ ແລະ ແປະໂປIໃສ<ປ້ຶມບັນທຶກໄວI ເພ່ືອເປັນຫັຼກຖານ-

1.3 ການຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫຼື ສະເໜີທາງປາກເປົ່າ
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງຄ້ົນຄວ້າຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ສະເໜີທາງປາກເປ່ົາ ພາຍໃນ 4 ວັນ ເພ່ືອພິຈາລະນາລົງຄໍາ

ເຫັນຕາມຂອບເຂດສິດໃນການແກIໄຂຂອງຕົນ-
ຖ້າເຫັນວ່າ ຄໍາຮ້ອງຂໍ ຫືຼ ສະເໜີທາງປາກເປ່ົາ ນອນຢູ<ໃນຂອບເຂດສິດໃນການແກIໄຂຂອງຕົນ+ ມີຂ້ໍມູນຫັຼກຖານ

ຄົບຖ້ວນ+ ມີຄວາມຈິງ ແລະ ຮູIວ່າແມ<ນເດັກເປັນຜູIກະທໍາຜິດແລIວ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງແຈIງຄູ<ກໍລະນີຊາບ
ພາຍໃນ 6 ວັນ ແລະ ຕ້ອງແຈIງຂ້ໍກ່າວຫາໃຫIຄູປະຈໍາຫ້ອງ+ ຜູIປົກຄອງເດັກຊາບ ແລIວລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນ+ ໄປພົບເດັກ+
ຄູປະຈໍາຫ້ອງ+ ໝູ<ຂອງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວເດັກ ເພ່ືອຊອກຮູIປະຫວັດ ພຶດຕິກໍາຜ່ານມາຂອງເດັກ+ ຊອກຮູIສາເຫດຕ້ົນຕໍ
ທ່ີພາໃຫIເດັກກະທໍາຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ຄວາມຮູIເທ່ົາບ່ໍເຖິງການ+ ສະພາບການຮ່ໍາຮ່ຽນ+ ການເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາ+
ກຸ<ມໝູ<ທ່ີມັກຫ້ິຼນນໍາກັນ+ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວເດັກ ແລະ ຜູIຖືກເສຍຫາຍ ເພ່ືອໃຫIເຂ້ົາໃຈເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ
ຂອງຜູIຖືກເສຍຫາຍ+ ພ້ອມນ້ີ ກໍ່ຕ້ອງໄດIສອບຖາມເດັກ ກ່ຽວກັບ ການກະທໍາຜິດ+ ຖ້າເດັກຮັບສາລະ ພາບຕ່ໍການກະ
ທໍາຜິດແລIວ ກໍ່ໃຫIປະກອບສໍານວນກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນການແກIໄຂ ພາຍໃນກໍານົດ 04 ວັນ ນັບແຕ<ວັນລົງຄໍາເຫັນ
ເປັນຕ້ົນໄປ-

ຖ້າເດັກປະຕິເສດຕ່ໍການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ ແມ<ນບ່ໍໃຫIດໍາເນີນການແກIໄຂຢ<າງເດັດຂາດ+ ຕ້ອງແນະນໍາໃຫIຜູIຮ້ອງ
ຂໍໄປຍືນຄໍາຮ້ອງຟIອງຕ່ໍອົງການສືບສວນ,ສອບສວນຄະດີເດັກ+ ອົງການໄອຍະການເດັກ ເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີຕາມ
ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ-
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II. ຂ້ັນຕອນການກະກຽມ
2.1 ການກະກຽມ

ພາຍຫັຼງໄດIຄ້ົນຄວ້າການກະທໍາຜິດຂອງເດັກ ແລະ ລົງເກັບກໍາຂ້ໍມູນຂອງເດັກຢ<າງລະອຽດຖ່ີຖ້ວນແລIວ ຄະນະ
ແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງໄດIກວດກາຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເຊ່ັນ9 ກວດກາເບ່ິງເອກະສານທ່ີປະກອບຢູ<ໃນສໍານວນ+
ກຽມຄວາມພ້ອມຂອງຄະນະ+ ວັນ+ ເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີເໝາະສົມ+ ອອກບັດເຊີນໃຫIຜູIເຂ້ົາຮ່ວມ ແລIວຕ້ອງດໍາ
ເນີນໄປຢ<າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ-

2.2 ຜູMເຂ້ົາຮ່ວມ
ຜູIເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ປະກອບມີ9 ເດັກກະທໍາຜິດ+ ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງຂອງເດັກກະທໍາຜິດ+

ຄູປະຈໍາຫ້ອງຂອງເດັກກະທໍາຜິດ+ ຜູIຖືກເສຍຫາຍ+ ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງຂອງຜູIຖືກເສຍຫາຍ+ ຄູປະຈໍາຫ້ອງຂອງຜູIຖືກ
ເສຍຫາຍ+ ຜູIແປພາສາ 'ກໍລະນີເດັກກະທໍາຜິດ ຫືຼ ຜູIຖືກເສຍຫາຍ ເວ້ົາພາສາລາວບ່ໍໄດI ຫືຼ ປາກກືກ+ ຫູໜວກ(+
ພະຍານ ຫືຼ ບຸກຄົນທີສາມ 'ຖ້າຈໍາເປັນ(+ ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ ຫືຼ ນັກຈິດຕະວິທະຍາ 'ຖ້າຈໍາເປັນ(+ ຜູIປົກປIອງອ່ືນ 'ຖ້າ
ຈໍາເປັນ(+ ຜູIຊົງຄຸນວຸດທິ ຫືຼ ຕາງໜ້າເຜ່ົາທ່ີພົວພັນກັບຄູ<ກໍລະນີ ຫືຼ ການຈັດຕ້ັງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 'ຖ້າຈໍາເປັນ(+ ຕາງໜ້າ
ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ 'ຖ້າຈໍາເປັນ(-

2.3 ວິທີການແກMໄຂ
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງດໍາເນີນຕາມວິທີການດ່ັງນ້ີ9

- ຊອກຮູIປະຫວັດ+ ພຶດຕິກໍາຜ່ານມາຂອງເດັກ+ ສະພາບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວເດັກ:

- ຊອກຮູIສາເຫດຕ້ົນຕໍທ່ີພາໃຫIເດັກກະທໍາຜິດ ໂດຍເຈດຕະນາ ຫືຼ ຮູIເທ່ົາບ່ໍເຖິງການ:

- ໃຊIວາຈາສຸພາບ+ ອ່ອນໂຍນ ແລະ ນ້ິມນວນ:

- ໃຊIຄໍາເວ້ົາທ່ີເຂ້ົາໃຈງ່າຍ+ ມີລັກສະນະເປັນກັນເອງ ເພ່ືອບ່ໍໃຫIເດັກເກີດຄວາມຢIານກົວ:

- ສຶກສາອົບຮົມຄູ<ກໍລະນີ ໃຫIຮັບຮູIເຂ້ົາໃຈເຖິງເຫດການທ່ີເກີດຂ້ຶນແລIວໃຫIມີການປະນີປະນອມກັນ-

III. ຂ້ັນຕອນດໍາເນີນການແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງ
ການດໍາເນີນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງເດັກ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຕ້ອງປະຕິບັດດ່ັງນ້ີ9
3.1 ການເປີດກອງປະຊຸມແກMໄຂ

ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງເປັນຜູIມີຄໍາເຫັນເປີດພິທີ ໂດຍມີຈຸດປະສົງຢາກສ້າງຄວາມຮັກແພງ ຄວາມສາມັກ
ຄີປອງດອງພາຍໃນໂຮງຮຽນເປັນຫັຼກ+ ນອກຈາກນ້ັນ ອາດຈະເຍືອງໃຫIເຫັນເຖີງຜົນດີຈາກການແກIໄຂ+ ຜົນເສຍຈາກ
ການແກ<ຍາວບັນຫາ ຫືຼ ມີການຮ້ອງຟIອງຂ້ຶນສູ<ຂະບວນການຍຸຕິທໍາ-

ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ກ່າວຈຸດປະສົງ+ ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ຂອງຄະນະຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ແລະ
ຄູ<ກໍລະນີ+ ແຈIງການກະທໍາຜິດທ່ີຈະນໍາມາແກIໄຂ+ ແຈIງລະບຽບການຂອງການແກIໄຂ+ ແຈIງສິດ+ ພັນທະ ແລະ ສິດໃນ
ການຄ້ານຕົວຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ໃຫIຄູ<ກໍລະນີຮັບຊາບ-
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ຖ້າຝ<າຍໃດຝ<າຍໜ່ຶງ ຫາກມີການສະເໜີຄ້ານຕົວຂ້ຶນ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ກໍຕ້່ອງໄດIໃຫIຄວາມກະຈ່າງແຈIງ ຫືຼ
ໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດIປິດການແກIໄຂຊ່ົວຄາວ ແລIວລາຍງານຂໍຄໍາເຫັນຈາກຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ເພ່ືອ
ແກIໄຂທັນທີ-

ໃນກໍລະນີ ຝ<າຍໃດຝ<າຍໜ່ຶງບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມເຖີງ 2 ຄ້ັງ ໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນ ໃຫIຄະນະແກIໄຂປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ການຂອງໂຮງຮຽນ-

3.2 ການສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄູFກໍລະນີ ແລະ ຜູMເຂ້ົາຮ່ວມ
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດIກ່າວເປີດກອງປະຊຸມແລIວ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ເປັນຜູIນໍາພາການດໍາເນີນການແກIໄຂ

ດ້ວຍວິທີດ່ັງນ້ີ9
1) ສະເໜີໃຫIຜູIຮ້ອງຂໍເປັນຜູIມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງເດັກໄດIກະທໍາຜິດ+ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເອງຕ່ໍກັບ

ຝ<າຍກົງກັນຂ້າມ+ ໃນນ້ີ ຕ້ອງຕິດຕາມເບ່ິງວ່າ ການມີຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຜູIກ່ຽວນ້ັນ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ
ເນ້ືອໃນຄໍາຮ້ອງ ຫືຼ ຄໍາສະເໜີທ່ີໄດIຍ່ືນມານ້ັນ ຫືຼ ບ່ໍ+ ບ່ໍຍາວ ຫືຼ ບ່ໍສ້ັນເກີນໄປບ່ໍ ແລະ ອ່ືນໆ:

2) ໃຫIເດັກທ່ີກະທໍາຜິດ ມີຄໍາເຫັນຕ່ໍການຮ້ອງຂໍຂອງຜູIຖືກເສຍຫາຍ+ ສາເຫດຂອງການກະທໍາຜິດ+ ຄວາມຮູIສຶກຕ່ໍ
ການກະທໍາຜິດ+ ຄວາມສາມາດໃນການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ 'ໃນຂ້ັນຕອນຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງມີວິທີ
ການຢ<າງນ້ິມນວນໃນການເວ້ົາຈາກັບເດັກ ເພ່ືອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃຫIແກ<ເດັກມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການແກIໄຂບັນຫາ ແລະ ຈິງໃຈ ເວ້ົາອອກມາໃນຄວາມຮູIສຶກກິນແໜງແຄງໃຈຕ່ໍການກະທໍາຜິດຂອງຕົນ(:

3) ຕ່ໍມາ ກໍ່ສະເໜີໃຫIຜູIຖືກຮ້ອງຂໍ ມີຄໍາເຫັນ+ ອະທິບາຍ ຫືຼ ຊ້ີແຈງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂ້ໍຂັດແຍ<ງດ່ັງກ່າວ ລວມທັງ
ການຮ້ອງຂໍຂອງຝ<າຍກົງກັນຂ້າມ:

4) ພາຍຫັຼງທ່ີຄູ<ກໍລະນີມີຄໍາເຫັນແລIວ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ອາດຈະສະເໜີ ຫືຼ ອະນຸຍາດໃຫIພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູI
ປົກຄອງ+ ຄູປະຈໍາຫ້ອງ+ ຜູIປົກປIອງ 'ຖ້າມີ( ມີຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການປະພຶດຂອງເດັກ+ ສະພາບຄອບຄົວຕ່ໍກັບ
ບັນຫາຂ້ໍຂັດແຍ<ງດ່ັງກ່າວ-

3.3 ວິທີການປະນີປະນອມ
ໃນຂ້ັນຕອນນ້ີ ກ່ອນອ່ືນໝົດ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງໄດIເອົາໃຈໃສ<ປະຕິບັດດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ9

1) ສັງລວມຄືນ ກ່ຽວກັບ ຄໍາເຫັນຂອງຄູ<ກໍລະນີແຕ<ລະຝ<າຍ:
2) ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຫາວິທີຊ່ວຍຄູ<ກໍລະນີ ເພ່ືອຫາທາງເຮັດໃຫIເຂົາເຈ້ົາຕົກລົງກັນໄດIດ້ວຍການອະທິບາຍ+ ຊ້ີ

ແຈງ+ ຍົກເຫດຍົກຜົນຕ່ໍຄໍາຄິດຄໍາເຫັນດ່ັງກ່າວ ແລະ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ສາມາດນໍາໃຊIເຕັກນິກ ຫືຼ ວິທີການ
ອ່ືນໄດI ທ່ີເຫັນວ່າເໝາະສົມ+ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອສຶກສາອົບຮົມເດັກ ແລະ
ເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີຕົກລົງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ+ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງປອງດອງ+ ຮັກແພງສາມັກຄີກັນ+ ໂດຍສົມທຽບໃສ<
ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ:

3) ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຊອກຫາວິທີແກIໄຂ ໃນກໍລະນີ ທ່ີຜູIກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊI
ແທນຄ່າເສຍຫາຍ ເນ່ືອງຈາກວ່າຄອບຄົວທຸກຍາກຂາດເຂີນ ຄວນໃຫIຜູIກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໄປເຮັດວຽກແທນ
ໂດຍໃຫIຖືກຕ້ອງຕາມເກນອາຍຸຂອງເດັກ:

4) ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕັກເຕືອນ ສຶກສາອົບຮົມ+ ຖາມຄວາມຮູIສຶກ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງຄູ<ກໍລະນີ ແຕ<
ລະຝ<າຍຄືນ ຕ່ໍກັບວິທີການປະນີປະນອມຂອງຄະນະແກIໄຂ-
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ໃນກໍລະນີເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍເຫັນດີ ຫືຼ ຕົກລົງກັນບ່ໍໄດI ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ກໍຕ້່ອງສືບຕ່ໍຊຸກຍູIໃຫIເຂົາເຈ້ົາຈົນ
ສຸດຄວາມສາມາດ ເພ່ືອເຮັດໃຫIຄູ<ກໍລະນີຕົກລົງໂດຍສັນຕິວິທີ-

3.4 ສະຫUບຜົນຂອງການແກMໄຂ
ເມື່ອຄູ<ກໍລະນີຕົກລົງກັນໄດIແລIວ ຫົວໜ້າຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນສະຫWບຜົນຂອງການແກIໄຂ

ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ ແລIວອ່ານບົດບັນທຶກໃຫIຜູIເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມທັງລົງລາຍເຊັນ+ ແປະ
ໂປIມືໃສ<ໄວIເປັນຫັຼກຖານ-

ໃນເມືອ່ເດັກໄດIຮັບການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງແລIວ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຕ້ອງສ້າງແຜນຄວບຄຸມພ້ອມທັງຕິດຕາມ
ການປະພຶດຂອງເດັກ-

ໃນກໍລະນີບ່ໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດIອາດຈະໂຈະ ຫືຼ ເລ່ືອນ ການດໍາເນີນການແກIໄຂດ່ັງກ່າວນ້ັນອອກໄປກໍ່ໄດI+ ແຕ<
ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶກການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໄວIເປັນຫັຼກຖານ-

IV ສ່ິງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສF
ໃນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ຄວນເອົາໃຈໃສ<ດ່ັງນ້ີ9
1) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເປັນມິດໃນການດໍາເນີນການແກIໄຂເພ່ືອໃຫIຄູ<ກໍລະນີທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມຮູIສຶກສະດວກສະບາຍ:
2) ໃຫIໂອກາດຜູIເຂ້ົາຮ່ວມທຸກຄົນສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ:
3) ໃຊIວິທີການທ່ີເປັນມິດໃນການລົມກັບເດັກ ເພ່ືອກະຕຸກຊຸກຍູIໃຫIເດັກເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແກIໄຂ:
4) ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງເດັກ:
5) ສຶກສາອົບຮົມຊ່ວຍເຫືຼອ ເພ່ືອໃຫIເດັກເຂ້ົາໃຈການກະທໍາຜິດ:
6) ບັນທຶກຂ້ໍມູນລະອຽດຂອງການແກIໄຂເຖິງແມ<ນວ່າບ່ໍສາມາດຕົກລົງກັນໄດIກໍ່ຕາມ-

V ຂ້ໍຫ້າມ
ຂ້ໍຫ້າມສໍາລັບຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນມີດ່ັງນ້ີ9
1) ການກະທໍາຜິດທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງນໍາມາແກIໄຂ 'ຍົກເວ້ັນການກະທໍາຜິດຕາມມາດຕາ 30 ປະມວນກົດ

ໝາຍອາຍາ+ ມາດຕາ 42 ແລະ 44 ຂອງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ(:
2) ດໍາເນີນການແກIໄຂ ຖ້າເດັກບ່ໍຍອມຮັບຜິດ:
3) ບັງຄັບນາບຂູ<ເດັກ+ ຄູ<ກໍລະນີ ຫືຼ ຜູIປົກຄອງເດັກ ເພ່ືອໃຫIມີການຕົກລົງ:
4) ດໍາເນີນກອງປະຊຸມແກIໄຂ ໂດຍປາສະຈາກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງເດັກຜູIກະທໍາຜິດ:
5) ແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ ທ່ີຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຫືຼ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:
6) ລົງໂທດທາງອາຍາ+ ບ່ໍໃຫIປັບໄໝໂດຍບ່ໍມີບ່ອນອີງທ່ີແນ<ນອນ:
7) ວາງມາດຕະການທ່ີເປັນອັນຕະລາຍ+ ອັບອາຍ ຫືຼ ແຕະຕ້ອງເຖີງກຽດສັກສີຂອງເດັກ:
8) ເກັບເງິນຄ່າບໍລິການ ໃນການແກIໄຂສໍາລັບເດັກທ່ີຂັດແຍ<ງກັນ+ ຄ່າໃຊIຈ່າຍໃນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຂອງເດັກນ້ັນ

ແມ<ນງVບປະມານຂອງໂຮງຮຽນ:
9) ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ:
10) ການລົງໂທດທາງຮ່າງກາຍ:
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11) ການກັກຕົວ ຫືຼ ກັກຂັງ:
12) ການໃສ<ລະບຽບຮູບການໃດໜ່ຶງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເດັກ ຫືຼ ການເຮັດໃຫIມີຄວາມ

ອັບອາຍດ້ວຍການຕໍານິວິຈານຕ່ໍໜ້າມະຫາຊົນ ຊ່ຶງແຕະຕ້ອງຕ່ໍກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມເປັນມະນຸດ:
13) ການອອກແຮງງານທ່ີຂັດກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ:
14) ການກະທໍາໃດໜ່ຶງທ່ີເປັນການຂັດຂວາງ ຕ່ໍກົດໝາຍການສຶກສາຂອງເດັກ-

VI. ຂ້ໍຄວນປະຕິບັດຕ່ໍເດັກກະທໍາຜິດ9
1) ສຶກສາອົບຮົມເດັກໃຫIຮັບຮູI ແລະ ເຂ້ົາໃຈຕ່ໍກັບການກະທໍາຜິດຂອງຕົນເອງ:
2) ໃຫIເດັກໄປຂໍອະໄພນໍາຜູIຖືກເສຍຫາຍດ້ວຍວິທີອັນເໝາະສົມ:
3) ໃຫIພ່ໍແມ<ຜູIປົກຄອງເດັກໃຊIແທນຄ່າເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ:
4) ໃຫIເດັກເຄ່ືອນໄຫວວຽກສ່ວນລວມພາຍໃນໂຮງຮຽນ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງເດັກ-

VII. ລະບອບການລາຍງານ
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເປັນເຈ້ົາການສັງລວມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ພາຍໃນ

ໂຮງຮຽນຕົນ ເພ່ືອລາຍງານໃຫIປະທານ ຄກມດ ເມືອງ- 'ສໍາເນົາສ່ົງ9 ໜ່ວຍງານ ຄກມດ+ ຫ້ອງການຍຸຕິທໍາ+ ຫ້ອງການສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(-

ຄກມດ ເມືອງ ເປັນເຈ້ົາການ+ ຕິດຕາມ+ ສັງລວມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ແຕ<ລະໂຮງຮຽນ
ແລະ ທ່ົວເມືອງຂອງຕົນ ເພ່ືອລາຍງານໃຫIຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ຄກມດ ແຂວງ ເປັນປົກກະຕິ- 'ສໍາເນົາ
ສ່ົງ9 ຂະແໜງ ຄກມດ+ ພະແນກຍຸຕິທໍາ+ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ(-

ຄກມດ ແຂວງ+ ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈ້ົາການ+ ສັງລວມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຢູ<ແຕ<ລະ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ທ່ົວແຂວງຂອງຕົນ ເພ່ືອລາຍງານໃຫIຄະນະພັກ,ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ+ ແຂວງ ແລະ ຄຊກມດ ເປັນ
ປົກກະຕິ: 'ສໍາເນົາສ່ົງ9 ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ+ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(-

ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ+ ແຂວງ ແລະ ຄຊກມດ ເປັນຜູIຕິດຕາມ+ ສະຫWບສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ ຂໍທິດຊ້ີນໍາ
ຈາກລັດຖະບານເປັນປະຈໍາ-
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ຮ່າງແບບຟອມຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9 -----------------------------------
ເມືອງ9 -----------------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ ---------------- . -----------------

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ+ ວັນທີ --------------------------------

ຮ່າງຄໍາຮ້ອງ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
- ອີງຕາມ ພາລະບົດບາດ+ ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ

ຂ້າພະເຈ້ົາ ທ້າວ.ນາງ --------------------------------------------+ ອາຍຸ9 -----------------+ ທ່ີເກີດບ້ານ
------------------------------------ ເມືອງ -------------------------- ແຂວງ----------------------- ແລະ ເຂ້ົາໂຮງຮຽນ
------------------------------------------------------------------ ຢູ<ຫ້ອງຮຽນຊ້ັນ9 -----------------------------------------------
ຊ່ຶງເປັນລູກຂອງທ້າວ -----------------------------------------------------------------------------------ອາຍຸ-------------------ປີ+
ອາຊີບ-------------------------------------------- ແລະ ນາງ --------------------------------------------- ອາຍຸ -------------- ປີ+
ອາຊີບ -----------------------------------------------+ ປັດຈຸບັນຢູ<ບ້ານ9 --------------------------------------------------------+
ເມືອງ9 ---------------------------------+ ແຂວງ.ນະຄອນຫຼວງ -----------------------------------------+

ຂ້າພະເຈ້ົາ 'ລາຍງານເຫດການທ່ີເກີດຂ້ືນກັບຕົນເອງຢູ<ໃນໂຮງຮຽນ(
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ມີຈຸດປະສົງຮ້ອງຂໍມາຍັງຄະນະຮັບຜິດຊອບແກIໄຂຢູ<ໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອໃຫIຄະນະແກIໄຂຢູ<ຂ້ັນໂຮງຮຽນ-
ດ່ັງນ້ັນ+ ຈ່ືງໄດIຂຽນຄໍາຮ້ອງ ຂໍມາຍັງຄະນະແກIໄຂຢູ<ໃນໂຮງຮຽນ ເພ່ືອພິຈາລະນາ ແລະ ແກIໄຂຕາມທາງຄວນດ້ວຍ-

ທ່ີ ----------------------------------+ ວັນທີ -----------------------------

ລາຍເຊັນຜູMຮ້ອງຂໍ
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ຮ່າງໃບເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບື້ອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບ ເດັກ

0 ຊ່ືແລະນາມສະກຸນຂອງເດັກ9

1
ອາຍຸເດັກ9 ປີ+ ເພດ9 o ຍິງ+ o ຊາຍ
ໂຮງຮຽນ9 ຫ້ອງຮຽນ9

2 ບ້ານເກີດ9 + ເມືອງ9 + ແຂວງ9

3 ທ່ີຢູ<ປະຈຸບັນຂອງເດັກ ຊ່ືບ້ານ9 + ເຮືອນເລກທີ9
ເມືອງ9 + ແຂວງ

4 ຜູIປົກຄອງເດັກ

ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ9
ອາຍຸ9 ປີ
ອາຊີບ9
ສາຍພົວພັນກັບເດັກ9 o ພ່ໍ+ o ແມ<+ o ປIາ+ o ລຸງ+ o ອາວ+ o ອາ+ o ນ້າ

o ຄົນອ່ືນໆ9

5 ສະພາບຂອງເດັກ

ສະພາບທາງຮ່າງກາຍ9

ສະພາບທາງຈິດໃຈ9

ຊີວິດການເປັນຢູ<9

6 ບັນຫາຂອງເດັກທ່ີມີໃນ
ປະຈຸບັນ

7 ການປະຕິບັດໃຫIການ
ຊ່ວຍເຫືຼອ

1. ຄະນະໄດIເຮັດຫຍັງແດ<? ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອເດັກ9

2. ຂ້ໍສະເໜີໃຫIທາງເມືອງສືບຕ່ໍແກIໄຂ9

ທ່ີ9 -----------------------------+ ລົງວັນທີ9 ----------------------------
ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ------------.--------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງບັດເຊີນ

ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ ----------------------------------------------------------------------
ຂໍເຊີນ ທ້າວ ຫືຼ ນາງ------------------------------------------------- ອາຍຸ--------------ປີ+ ອາຊີບ------------------------------
ປະຈຸບັນຢູ<ບ້ານ------------------------------+ ເມືອງ9----------------------------+ ແຂວງ9---------------------------------------
ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງລະຫວ່າງ9

ທ້າວ.ນາງ---------------------------------------------------------------------------------------------ເປັນຜູIຖືກເສຍຫາຍ
ທ້າວ.ນາງ-------------------------------------------------------------------------------------------------ເປັນຜູIກະທໍາຜິດ
ການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຈະໄດIຈັດຂ້ືນໃນເວລາ------------------------ໂມງ+ ຂອງວັນທີ-----------------------------------
ຢູ<ທ່ີ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ດ່ັງນ້ັນ+ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ຈ່ຶງຂໍເຊີນທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມການແກIໄຂຄ້ັງນ້ີ ແລະ ຫວັງວ່າທ່ານຄົງສະຫຼະ
ເວລາເຂ້ົາຮ່ວມດ້ວຍ-

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

!ໝາຍເຫດ9 ບັດເຊີນນີ້ໃຊMສາລັບເຊີນຜູMເຂ້ົາຮ່ວມອ່ືນທີ່ບໍ່ແມFນຄູFກໍລະນີ!
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ-------------.-------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງໝາຍເຊີນ

- ອີງໃສ<ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:
- ອີງຕາມພາລະບົດບາດ+ ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ:
- ອີງຕາມຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ຄ້ັງວັນທີ-------------------

ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ -----------------------------------------------------------------.....-
ຂໍເຊີນ ທ້າວ ຫືຼ ນາງ ------------------------------------------------ ອາຍຸ--------------ປີ+ ຫ້ອງຮຽນ------------------------
ປະຈຸບັນຢູ<ບ້ານ----------------------------+ ເມືອງ-------------------------------------+ ແຂວງ------------------------------------
ໃນຖານະເປັນ---------------------------------'ຜູIເສຍຫາຍ ຫືຼ ຜູIກະທໍາຜິດ( ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງລະຫວ່າງ9

ທ້າວ.ນາງ9 ------------------------------------------------------------------------------ເປັນຜູIຖືກເສຍຫາຍ
ທ້າວ.ນາງ9 ----------------------------------------------------------------------------------ເປັນຜູIກະທາຜິດ
ການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງຈະໄດIຈັດຂ້ືນໃນເວລາ9----------------------ໂມງ+ ຂອງວັນທີ9------------------------
ຢູ<ທ່ີ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ດ່ັງນ້ັນ+ ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ຈ່ຶງແຈIງມາຍັງທ່ານເພ່ືອຊາບ ແລະ ຂໍເຊີນທ່ານເຂ້ົາຮ່ວມການແກIໄຂ
ຄ້ັງນ້ີ ຕາມວັນເວລາຂ້າງເທິງນ້ີດ້ວຍ-

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ

!ໝາຍເຫດ9 ໝາຍເຊີນນີ້ໃຊMສາລັບເຊີນຄູFກໍລະນີ!
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ຮ່າງແຜນວາດຈໍາລອງການແກFໄຂຂໍ້ຂັດແຍIງໃນໂຮງຮຽນ

ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງ

ຕາງໜ້ານັກຮຽນຍິງ ໜ່ວຍງານຄຸIມຄອງນັກຮຽນ ປະທານ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ຕາງໜ້ານັກຮຽນຊາຍ

ພ່ໍ

ຜູIຖືກເສຍຫາຍ

ແມ<

ຄູ ພະຍານ ແຂກຖືກເຊີນ ຄູ

 

ຜູIບັນທຶກ

ພ່ໍ

ຜູIກະທໍາຜິດ

ແມ< 
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ------------.--------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງບົດບັນທຶກການແກFໄຂຂໍ້ຂັດແຍIງເດັກ
- ອີງໃສ<ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:
- ອີງຕາມພາລະບົດບາດ+ ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີຂອງຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ:
- ເຫັນຕາມຄໍາຮ້ອງ ຫືຼ ຄໍາສະເໜີຂອງທ້າວ.ນາງ9 ----------------------------------------------------'ຜູIຖືກເສຍຫາຍ(

ຫືຼ ເອກະສານຜູIຮ້ອງຂໍ ເລກທີ9 --------------------.---------------+ ລົງວັນທີ ---------------------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ9 --------------------------------------------------------ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ9

1. ທ່ານ9 'ຄະນະອານວຍການໂຮງຮຽນ( ຫົວໜ້າ:
2. ທ່ານ9 'ໜ່ວຍງານຄຸIມຄອງນັກຮຽນ( ຄະນະ:
3. ທ່ານ9 'ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ( ຄະນະ:
4. ທ່ານ9 'ຕາງໜ້ານັກຮຽນຍິງ( ຄະນະ:
5. ທ່ານ9 'ຕາງໜ້ານັກຮຽນຊາຍ( ຄະນະ:
6. ທ່ານ9 'ຈຸງານປIອງກັນໂຮງຮຽນ( ຜູIບັນທຶກ-

ໄດIເປີດກອງປະຊຸມຂ້ຶນທ່ີໂຮງຮຽນ9----------------------------------------------------+ ບ້ານ9--------------------------+
ເມືອງ9--------------------------------------+ ແຂວງ.ນະຄອນ9-----------------------------------ໃນວັນທີ----------------------
ເວລາ------------------------ເພ່ືອດາເນີນການແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງເດັກ+ ເລກທີ----------------------ລົງວັນທີ----------------------

ລະຫວ່າງ
ທ້າວ.ນາງ-------------------------------------ອາຍຸ------------------------ຫ້ອງຮຽນ--------------ສັນຊາດ---------------

ປັດຈຸບັນຢູ<ບ້ານ---------------------------ເມືອງ-----------------------ແຂວງ.ນະຄອນ------------------------'ຜູIຖືກເສຍຫາຍ(
ທ້າວ.ນາງ-------------------------------------ອາຍຸ------------------------ຫ້ອງຮຽນ--------------ສັນຊາດ---------------

ປັດຈຸບັນຢູ<ບ້ານ--------------------------ເມືອງ-------------------------ແຂວງ.ນະຄອນ--------------------------'ຜູIກະທໍາຜິດ(
ກ່ຽວເລ່ືອງ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ລາຍລະອຽດຂ້ໍຂັດແຍ<ງ.ຄະດີ9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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II. ການສະເໜີຄູ<ກໍລະນີ9
1) ທ້າວ.ນາງ9 -------------------------------------------------------------------'ຜູIຖືກເສຍຫາຍ( ໄດIສະເໜີວ່າ9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) ທ້າວ.ນາງ9 -----------------------------------------------------------------------'ຜູIກະທໍາຜິດ( ໄດIສະເໜີວ່າ9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. ຄໍາເຫັນຂອງຜູIເຂ້ົາຮ່ວມ9
1) ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງເດັກກະທໍາຜິດ9 -------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) ຄູ+ ອາຈານ9---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) ຜູIເຂ້ົາຮ່ວມອ່ືນໆ9---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. ການຕົກລົງຂອງຄູ<ກໍລະນີ9

- ການຕົກລົງຍອມຮັບຂອງເດັກກະທໍາຜິດ ແລະ ພ່ໍແມ< ຫືຼ ຜູIປົກຄອງຂອງເດັກຕ່ໍກັບການສະເໜີຂອງຜູIຖືກເສຍຫາຍ
ໃນນ້ີລວມມີທັງຈໍານວນ+ ວິທີການ ແລະ ກໍານົດເວລາຂອງການປະຕິບັດ+ ມາດຕະການຕ່ໍຜູIລະເມີດຜົນຂອງການ
ແກIໄຂ-

- ບັນຫາທ່ີຕົກລົງກັນໄດI-
V. ມາດຕະການຕ່ໍເດັກກະທໍາຜິດ9

- ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງເດັກໃນໂຮງຮຽນເປັນຜູIກໍານົດມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມໃຫIເດັກ ເພ່ືອນໍາໄປປະຕິບັດ+ ໃນ
ນ້ີລວມມີສະຖານທ່ີ ແລະ ກໍານົດເວລາໃນການປະຕິບັດມາດຕະການດ່ັງກ່າວ:

- ຄໍາປະຕິຍານເດັກກະທໍາຜິດ-

ບົດບັນທຶກການແກIໄຂສະບັບນ້ີ ໄດIອ່ານຜ່ານກອງປະຊຸມໂດຍຊ້ອງໜ້າບັນດາຜູIເຂ້ົາຮ່ວມ ພ້ອມທັງຄູ<ກໍລະນີແລIວ ຊ່ຶງ
ທັງໝົດເຫັນດີເປັນເອກະພາບ- ສະນ້ັນ+ ຈ່ຶງພ້ອມກັນລົງລາຍເຊັນໄວIເປັນຫັຼກຖານ-

ຄູFກໍລະນີ ຜູMບັນທຶກການແກMໄຂ

ຄະນະແກMໄຂ ຜູMເຂ້ົາຮ່ວມ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ------------.--------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງໃບນໍາສົ່ງສໍານວນຂໍ້ຂັດແຍIງຂອງເດັກ
ຮຽນ9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ເລ່ືອງ9-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ອີງໃສ<ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປIອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ:
- ອີງຕາມບົດບັນທຶກຂອງໂຮງຮຽນ---------------------------------- ເລກທີ------------.-------- ລົງວັນທີ------------

ລະຫວ່າງ9
ທ້າວ ຫືຼ ນາງ ------------------------------------------------ ອາຍຸ--------------ປີ+ ຫ້ອງຮຽນ--------------------------

ໂຮງຮຽນ-----------------------------------------ປະຈຸບັນຢູ<ບ້ານ-----------------------------+ ເມືອງ----------------------------+
ແຂວງ----------------------------------------ໃນຖານະເປັນ9 ຜູIເສຍຫາຍ

ທ້າວ ຫືຼ ນາງ ------------------------------------------------ ອາຍຸ--------------ປີ+ ຫ້ອງຮຽນ--------------------------
ໂຮງຮຽນ-----------------------------------------ປະຈຸບັນຢູ<ບ້ານ------------------------------+ ເມືອງ---------------------------+
ແຂວງ----------------------------------------ໃນຖານະເປັນ9 ຜູIກະທໍາຜິດ

ກ່ຽວເລ້ືອງ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ໄດIນໍາເອົາຂ້ໍຂັດແຍ<ງດ່ັງກ່າວອອກມາທໍາການແກIໄຂແລIວ ແຕ<ບ່ໍປະສົບ

ຜົນສໍາເລັດ ເນ່ືອງຈາກ-------------------------------------------------------------------------ດ່ັງນ້ັນ+ ຈ່ຶງໄດIນໍາສ່ົງສໍານວນຂ້ໍຂັດ
ແຍ<ງດ່ັງກ່າວມາຍັງທ່ານ ເພ່ືອຄ້ົນຄວ້າແກIໄຂຕ່ໍໄປ-

ລາຍລະອຽດເອກະສານທ່ີປະກອບໃນສໍານວນຂ້ໍຂັດແຍ<ງ
ລ.ດ ລາຍການເອກະສານ ຈໍານວນ ໝາຍເຫດ
0 ຄໍາຮ້ອງເລກທີ------------------+ ລົງວັນທີ-------------------------- 0 ສະບັບ
1 ບົດບັນທຶກຄໍາປະຕິເສດຂອງ------------------+ ລົງວັນທີ----------- 0 ສະບັບ

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ------------.--------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງສະຖິຕິການແກFໄຂຂໍ້ຂັດແຍIງໃນໂຮງຮຽນ
ປະຈໍາເດືອນ----------------------ປີ---------------------------

ລ.ດ
ປະເພດຂ້ໍຂັດ

ແຍ<ງ
ຈໍານວນ ອາຍຸ

ແກIໄຂ
ສໍາເລັດ

ຜົນຂອງ
ການແກIໄຂ

ຍັງບ່ໍ
ໄດIແກI
ໄຂ

ໝາຍ
ເຫດ

ຍິງ ຊາຍ ລວມ ຍິງ ຊາຍ

0
ລັກຊັບ
ພົນລະເມືອງ

1 0
ຕັກເຕ່ືອນ
ສຶກສາ
ອົບຮົມ

0
ກໍາລັງ
ເກັບກໍາ
ຂ້ໍມູນ

1
ທໍາຮ້າຍ
ຮ່າງກາຍ

1 1

ໃຫIຂໍ
ອະໄພໂທດ
ນໍາຜູIເສຍ
ຫາຍ

2
3

ລວມ 3 2 0

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ-------------.-------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງສະຖິຕິຂອງເດັກທີ່ກະທໍາຜິດ
ປະຈໍາເດືອນ----------------------ປີ---------------------------

ລ.ດ ຂ້ໍກ່າວຫາ
ຈໍານວນ ເກນອາຍຸ 'ປີ( ໝາຍເຫດ

ຍິງ ຊາຍ ລວມ
0/ ຫາຕ່າ
ກວ່າ 04

04,07

0
ລັກຊັບ
ພົນລະເມືອງ

/ 0 0 0

1 ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ 0 0 1 0 0
2
3
4
5
6

ລວມ 0 1 2 1 0

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ແຂວງ9------------------------
ເມືອງ9-------------------------
ຄະນະແກIໄຂຂ້ໍຂັດແຍ<ງໃນໂຮງຮຽນ ເລກທີ-------------.-------------

ລົງວັນທີ-------------------------

ຮ່າງສະຖິຕິເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ ຫຼື ຜູFຖືກເສຍຫາຍ
ປະຈໍາເດືອນ----------------------ປີ---------------------------

ລ.ດ ເລ່ືອງ
ຈໍານວນ ເກນອາຍຸ 'ປີ( ໝາຍເຫດ

ຍິງ ຊາຍ ລວມ
0/ ຫາຕ່າ
ກວ່າ 04

04,07

0
ລັກຊັບ
ພົນລະເມືອງ

/ 0 0 0

1 ທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ 0 0 1 0 0
2
3
4
5
6

ລວມ 0 1 2 1 0

ຄະນະແກMໄຂຂ້ໍຂັດແຍFງໃນໂຮງຮຽນ
ຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ----------------------------------
ໂຮງໝໍ----------------------------------- ເລກທີ-----------------.ຮໝ

ວັນທີ--------------------------------------

ໃບຢ້ັງຢືນກວດສຸຂະພາບ ຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ

ກວດ ວັນທີ ເດືອນ ປີ9 -----------------------------------------ເວລາຈັກໂມງ9 -----------------------------------------------
ບັນທຶກການກວດໂດຍ9 -------------------------------------ປະຈໍາການຢູ<ພະແນກ9 ------------------------------------------

I ການປະເມີນເບື້ອງຕ້ົນ9
0- ສະຖານທີ່ກວດຄົນເຈັບ
, ພະແນກ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-0- ຂ້ໍມູນພື້ນຖານຂອງຜູMຖຶກເຄາະຮ້າຍ
, ຊ່ື ນາມສະກຸນ----------------------------------------------------------------------------------------- ອາຍຸ9----------ປີ
ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ+ --------------------------------- ສັນຊາດ----------------------------------- ເພດ9 ຍິງ9 £: ຊາຍ9 £
ລະດັບການສືກສາ9---------------------------ອາຊີບ9--------------------------------ບ່ອນເຮັດວຽກ9----------------------------
ທ່ີຢູ<ປະຈຸບັນບ້ານ9-------------------------------ເຮືອນເລກທີ9---------------ໜ່ວຍ9--------ເມືອງ9-----------------------------
ແຂວງ9---------------------------------------ເບີໂທລະສັບບ້ານ9-------------------------------ເບີມືຖື………------------------

0-1- ຜູMນໍາສ່ົງ 'ຜູMພາມາ(
, ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ------------------------------------------------ ອາຍຸ---------ປີ: ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ---------------
ເພດ9 ຍິງ9 £ ຊາຍ9 £ ລະດັບການສືກສາ9---------------------------------------ອາຊີບ----------------------------------
ບ່ອນເຮັດວຽກ--------------------------ສາຍພົວພັນຂອງຜູIຖືກກະທໍາ----------------------ບ້ານຢູ<ປະຈຸບັນ9--------------------
ເຮືອນເລກທີ9-----------------ໜ່ວຍ-----------ເມືອງ------------------------------------ແຂວງ9---------------------------------
ເບີໂທລະສັບບ້ານ9---------------------------------------------ເບີມືຖື-------------------------------------------------------------
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0-2- ຊ່ື,ນາມສະກຸນ9 ຜູMກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ'ຖ້າຮູMຈັກ(----------------------------------------------------------------
, ຊ່ືແລະນາມສະກຸນ--------------------------------------------------ອາຍຸ---------ປີ: ວັນ+ ເດືອນ+ ປີເກີດ---------------------
ເພດ9 ຍິງ9 £ ຊາຍ9 £ ລະດັບການສືກສາ9-------------------------------ອາຊີບ------------------------------------------
ບ່ອນເຮັດວຽກ----------------------------------------------------ສາຍພົວພັນຂອງຜູIຖືກກະທໍາ----------------------------------
ບ້ານຢູ<ປະຈຸບັນ9----------------------------ເຮືອນເລກທີ9-----------------ໜ່ວຍ-----------------ເມືອງ--------------------------
ແຂວງ9---------------------------------------ໂທລະສັບບ້ານ9-------------------------ເບີມືຖື-------------------------------------

0-3- ປະເພດ ຄວາມຮຸນແຮງ 'ກະລຸນາໝາຍ √ ຕິກ ໃສFຫ້ອງສ່ີລ່ຽມ(
, ທາງຮ່າງກາຍ9 £: ທາງຈິດໃຈ9 £: ທາງເພດ9 £ ຖືກປະຖ້ີມ £ ອ່ືນໆໃຫIລະບຸ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0-4- ຂ້ໍມູນຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂ້ືນ-
, ສະຖານທ່ີເກີດເຫດ9----------------------------------------------------ວັນທີ+ເດືອນ+ປີ9------------------------------
ເວລາຈັກໂມງ9-----------------ສາເຫດຂອງການກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງ9---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ຫາກມີການຖືກລວງລະເມີດທາງເພດ9 ຈໍານວນເທ່ືອ9--------------ຈໍານວນຄົນທ່ີລະເມີດທາງເພດ9----------------ຄົນ
, ໄດIມີການແຈIງຄວາມຫືຼບໍ? ໄດIແຈIງ9 £ : ບ່ໍໄດIແຈIງ9 £

, ຖ້າໄດIແຈIງ+ແຈIງຄວາມກັບອົງກອນໃດ? ນາຍບ້ານ9 £ : ປກສ9 £ ອ່ືນໆ
'ລະບຸ(------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II ປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍ9 ໂສດ £ �: ແຕ<ງງານ £ �: ຢ<າຮ້າງ £ �: ໝ້າຍ £ �
0- ເຄີຍຖືພາ9 ------ຄ້ັງ: ຈໍານວນເກີດລູກ9-------ຄ້ັງ: ຈໍານວນຫWລູກ9--------ຄ້ັງ: ລູກມີຊີວິດປະຈຸບັນ9-------ຄົນ

1- ພຶດຕິກໍາ ຫລື ອຸປະນິໄສ ຂອງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍ
ຜ່ານ9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- ປະຫວັດການສັກ ວັກແຊັງ9
TT. AT ສັກ £ : ບ່ໍສັກ £ �
HBvac ສັກ £ : ບ່ໍສັກ £

�
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3- ປະຫວັດການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງຄົນເຈັບ
3-0 ສະພາບຂອງຄົນເຈັບ ການເຄ່ືອນໄຫວໄປມາ9 ໄດI9 £ �: ບ່ໍໄດI9 £ �
3-1 ການມີສະຕິ9 ດີ9 £ : ບ່ໍດີ9 £ �
3-2 ການປາກເວ້ົາ+ ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £ �
3-3 ການສ່ືສານ9 ໄດI9 £ � : ບ່ໍໄດI9 £ �
3-4 ການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໄດI £ �: ບ່ໍໄດI9 £ �

4- ຖ້າເປັນກໍລະນີຖືກທາລຸນທາງເພດ9
ເຄີຍ ເປັນປະຈໍາເດືອນແລIວ ຫືຼຍັງ? ເຄີຍເປັນ9 £ : ບ່ໍເຄີຍເປັນ9 £

ກ- ຖ້າເຄີຍເປັນປະຈໍາເດືອນແລMວ9
, ປະຈໍາເດືອນຄ້ັງທໍາອິດຕອນອາຍຸຈັກປີ 9---------ປີ. ປະຈໍາເດືອນຄ້ັງສຸດທ້າຍ9 ວັນ ---------.ເດືອນ-----------ປີ9-------
, ຜູIກະທໍາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໄດIລ່ັງນ້ໍາກາມອອກມາບໍ? ໄດIລ່ັງ9 £ : ບ່ໍໄດIລ່ັງ9 £ : ບ່ໍຮູI9 £ �
, ໃຊIຖົງຢາງອານາໄມ9 ໃຊI9 £ � : ບ່ໍໃຊI9 £ � : ບ່ໍຮູI9 £ �
, ເຄີຍຜ່ານການຮ່ວມເພດມາກ່ອນບ່ໍ? ເຄີຍ9 £ : ບ່ໍເຄີຍ9 £ :
, ຖ້າເຄີຍຄ້ັງສຸດທ້າຍ ວັນທີ+ເດືອນ+ປີ------------------------------------------------------------------------------------------
, ມີການໃຊIວັດຖຸອ່ືນໆ ແປກປອມຮ່ວມດ້ວຍບ່ໍໃນການຮ່ວມເພດຄ້ັງນ້ີ? ມີ9 £ : ບ່ໍມີ9 £ : ບ່ໍຮູI9 £ �
,ຖ້າມີໃຫIລະບຸລະອຽດ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຂ- ພາຍຫຼັງຖືກລະເມີດທາງເພດ ຄັ້ງນີ້ແລMວ+ໄດMມີການປະຕິບັດຄືແນວໃດ? ຖ້າມີໃຫMໝາຍ √ ຕິກ ໃສF

ຫ້ອງສ່ີລ່ຽມ

0- ທໍາຄວາມສະອາດອະໄວຍະວະເພດ ຫືຼ ໃນຊ່ອງຄອດບ່ໍ? ລ້າງ9 £ : ບ່ໍລ້າງ9 £

1- ໄດIອາບນ້ໍາບ່ໍ? ອາບ9 £ : ບ່ໍອາບ9 £

2- ໄດIປ<ຽນເສ້ືອຜ້າຫືຼຊຸດຊ້ັນໃນບ່ໍ? ປ<ຽນ9 £ : ບ່ໍປ<ຽນ9 £

3- ໄດIໄປຖ່າຍເບົາ'ຍ່ຽວ(? ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £

4- ໄດIຖ່າຍໜັກບ່ໍ? ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £ �

5- ໄດIຮາກອອກບ່ໍ? ຮາກ9 £ : ບ່ໍຮາກ9 £

6- ໄດIບວ້ນປາກ.ລ້າງປາກບ່ໍ? ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £

7- ໄດIຖູແຂIວບ່ໍ? ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £

8- ໄດIດ່ືມນ້ໍາຫືຼກີນອາຫານບ່ໍ? ໄດI9 £ : ບ່ໍໄດI9 £
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ຄ- ປະຈຸບັນມີການຄຸມກໍາເນີດບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

, ຖ້າມີ+ໃຊIວີທີໃດ?'ລະບຸ(------------------------------------------------------------------------------------------------
ງ- ມີຄວາມສາພັນກັບຜູMກະທາຜິດບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

, ຖ້າມີ+ຮູIຈັກກັນໃນຖານະໃດ'ລະບຸ(-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ມີການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍພ້ອມບໍ?່ ມີ9 £ : ບໍ່ມີ9 £

ຫາກມ+ີການທໍາຮ້າຍແບບໃດ'ລະບຸ(---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ໄດIມີການໃຊIຢາຫືຼສານຢາຕ່າງໆເຊ່ັນ9 ເຫ້ົຼາ+ ຢາລະງ[ບ ຫືຼ ບ່ໍ ໃນການທາລຸນຄ້ັງນ້ີ9 ໃຊI £: ບ່ໍມີ9 £: ບ່ໍຮູI �
ຫາກໄດIໃຊIສະນິດໃດ?'ລະບຸວ່າໃຊIຫັຍງ(----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III ສະພາບທົ່ວໄປ9

2-0 ກວດຕົວຈິງ9

, ສະພາບຮ່າງກ່າຍ9--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ການຍ່າງໄປມາ9----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ລະບົບຫາຍໃຈ9----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ສະພາບອ່ືນໆ9--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-1 ອາການຊີວິດ

, ຄວາມດັນເລືອດ9----------mmHg : ກໍາມະຈອນ 9--------ເທ່ືອ.ນາທີ9 ຈັງຫວະການຫາຍໃຈ9-------ເທ່ືອ.ນາທີ:

ອຸນຫະພູມ9------------ອົງສາ: ນ້ໍາໜັກ9-------------Kg: ລວງສູງ 9-------------------ແມັດ
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2-2 ສະພາບຈິດໃຈ
, ມີສະຕິດີ+ ຫ້ີຼນ+ ໄຫI ຫືຼ ຫງຽບ ແລະ ຢIານກົວ 'ຂຽນລະອຽດ(-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ຈ່ືສະຖານທ່ີບ່ໍ+ ຈ່ືຄົນບ່ໍ+ ຮູIເວລາບ່ໍ.ສໍາລັບເດັກແມ<ນສັງເກດລະດັບການຕ່ືນຕົວ 'ຂຽນລະອຽດ(--------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນບ່ໍ:ສຸຂະພາບຈິດດີ ຫລື ບ່ໍດີ'ຂຽນລະອຽດ(---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-3 ກວດກາ 'ເບິ່ງ(
, ບັນທຶກ ແລະ ກວດ ທ່ົວຮ່າງກາຍສ່ິງທ່ີພົບເຫັນ ເຊ່ັນ9 ຮອຍຂູດ+ຮອຍກັດ+ ສີບາດແຜ+ ຂະໜາດຂອງຮ່ອງຮອຍ

ແລະ ຖ່າຍຮູບເປັນຫລັກຖານ9----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ລັກສະນະຂອງຂົນຂະໂມມ9-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ສະພາບຂອງອາໄວຍະວະເພດ ແລະ ຮູຍ່ຽວ9 'ໃຫIລະບຸຂະໜາດຂອງບາດແຜ(----------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, ຮ່ອງລຸ<ມປາກຊ່ອງຄອດ'ຈຸດ5ໂມງໃກIຮູປາກຊ່ອງຄອດ(9 'ຖ້າໄດIກວດໃຫI √ ຕິກໃສ<(
, ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ຮີມນ້ອຍ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ຮີມໃຫ<ຍ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ເຈIຍພົມມະຈາລີ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

, ລົງຂາວຖ້າມີ ປະລິມານ9 ໜ້ອຍ9 £ : ຫລາຍ9 £ : ກິ່ນ9 £ : ສີຂຽວ9 £ : ສີຂາວ9 £ :

ແກມເລືອດ9 £

, ເລືອດໄຫຼທາງຊ່ອງຄອດ9 ມີ9 £ : ບ່ໍມີ £

, ຮູທະວານ9 ເຫ້ີຼນ9 £ : ຊ້ໍາ9 £ : ອ່ັງເລືອດ9 £ : ຂາດ9 £ : ປົກກະຕິ9 £

2-4 ການກວດເພີ່ມ 'ຖ້າໄດMກວດໃຫM √ ຕິກໃສF(
CBC9 £ : VDRL9 £ : Pregnancy ,test9 £ : Sperm 'ໂຕເຊ້ືອອະສຸຈິ(9 £ : HIV9 £ :
HBsAg9 £ : Acid Phosphatase 'ນ້ໍາອະສຸຈິ(9 £ : Chlamydia ,test9 £ : Gonorrhea,
culture9 £ : Ultrasound Scan9 £ : Rx9 : CT scan £: Gram stain9 £ : Pap smear9 £
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2-5 ການກວດກາຫາການຖືພາ9

ຫາກສົງໄສໃຫIກວດ9

, ກວດທົດລອງການຖືພາດ້ວຍນ້ໍາຍ່ຽວ9 ຜົນບວກ £: ຜົນລົບ £

, ກວດດ້ວຍລະບົບຄ້ືນສຽງທ້ອງນ້ອຍ9 ໄດIກວດ £: ບ່ໍໄດIກວດ £

, ຫາກການຖືພາຊັດເຈນແລIວ+ໃຫIຕີລາຄາອາຍຸການຖືພາ ໂດຍອີງໃສ<ການກວດລະບົບຄ້ືນສຽງ 'ຂຽນຜົນກວດທັງໝົດ

ໃສ<( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ເກັບສ້ີນສ່ວນອ່ືນໆທ່ີສາມາດເອົາໄປວິໄຈໄດI

, ຄາບນ້ໍາລາຍ9 £ : ເສດເຫຍ່ືອກ້ອງເລັບມື9 £ : ເສ້ັນຜົມ9 £ : ຂົນອ່ືນໆ9 £

, ເກັບຊ້ິນສ່ວນໃນຊ່ອງຄອດ9 £

, ເກັບຊ້ິນສ່ວນໃນຮູທະວານ9 £

IV- ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕ້ົນ9
3-0 ປMອງກັນພະຍາດ ຕິດຕ່ໍທາງເພດສາພັນ - 'ຖ້າໄດMໃຫM ຢາຫັຍງ √ ຕິກໃສF(
, Ceftriazone 14/ mg ສັກກາມເທ່ືອດຽວ9 £: ຫລື Cefixine 1//mg 1 ເມັດ ກິນເທ່ືອດຽວ9 £

, ສົມທົບ ກັບ Doxycycline 0// mg ກີນ 0 x 1 ມ.ມື+້ 6 ມື້ລຽນກັນ9 £: ຫລື Azithromycin 4// mg
1 ເມັດ ກິນເທ່ືອດຽວ9 £

, Metronidazole 1 g ກີນຄ້ັງດຽວຢູ<ຕ່ໍໜ້າແພດ9 £ ຫລື Metronidazol 4// mg ກິນເຊ້ົາແລະ ແລງ 6 ມື້ £
4-1 ປIອງກັນການຖືພາ
, ໄດIໃຫIກິນຢາຄຸມສຸກເສີນ Levonorgestrel /-64 mg 'Postinor( 1 ເມັດເທ່ືອດຽວ9 £ : Levonorgestral
/-2mg 'Microval(ກິນຈັກຊ່ົວໂມງຜ່ານມາ--------------- ຫລັງຖືກລະເມີດທາງເພດ: ບ່ໍໄດIກິນ9 £

3-1 ປMອງກັນ Hepatitis B 'ຖ້າໄດMກວດໃຫM √ ຕິກໃສF(
, HBIG /-/5 ml.kg 'IM(9 £ : HBV Vaccine 0 ml 'IM( ເຂັມ O9 £ : ສັກຄືນຫັຼງຈາກ 0

ເດືອນ9 £

, ສັກຄືນຫັຼງຈາກ 5 ເດືອນ9 £ : ບ່ໍໄດIສັກ £

3-2- ປMອງກັນ HIV 'ໃນກໍລະນີທີ່ຖືກລະເມີດທາງເພດ ແລະ ສົງໃສວ່າອາດຈະຕິດເຊ້ືອ ເຮສໄອວີ ໃຫM
ສ່ົງຜູMຖືກເຄາະຮ້າຍໄປ ຫາ ໜ່ວຍງານ ARV(

, ຜູIໃຫຍ່9 TDF * 2TC * ATV.r : ໄດIໃຫI9 £ : ບ່ໍໄດIໃຫI9 £ : ສ່ົງສູນ ARV 9 £

, ເດັກນ້ອຍອາຍຸ ≤ 0/ ປີ9 AZT*2TC * LPV.r: ໄດIໃຫI9 £: ບ່ໍໄດIໃຫI9 £: ສ່ົງສູນ ARV 9 £
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3-3 ການຕິດຕາມກວດເລືອດ

, HIV / 9 £ : HIV 2 ເດືອນ9 £ : HIV 5 ເດືອນ9 £ : ສັກ Vaccine HBV ຊ້ໍາ9 £

, ໃນກໍລະນີ ພົບການຕິດເຊ້ືອໃຫIສ່ົງໜ່ວຍງານປ່ິນປົວ ຂອງ ສູນຕ້ານເອດແລະພະຍາດຕິດຕ່ໍທາງເພດສໍາພັນ-

3-4 ການປິ່ນປົວອ່ືນໆ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………---------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V- ພາກສະຫUບໂດຍຫຍ້ໍ9 'ສອບຖາມ+ ກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ຜົນກວດວິເຄາະ(-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂອງໂຮງໝໍ ຜູMກວດກາຕົວຈິງ

ຜູMອໍານວຍການໂຮງໝໍ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ໂຮງໝໍ-------------------

ໃບຢັ້ງຢືນການກວດ

1. ຂ້ໍມູນດ້ານປະຊາກອນ
ຊ່ື ແລະ ນາມສະກຸນ ອາຍຸ9

ວັນເດືອນປີ9------.-------.-------ຍິງ 5 ຊາຍ 5

ທີ່ຢູFປະຈຸບັນ ບ້ານ9 ເຮືອນເລກທີ9
ໜ່ວຍ9
ເມືອງ9 ແຂວງ9

ອາຊີບ ສັນຊາດ
ການຈັດຕ້ັງທີ່ມາພົວພັນ
ຄະດີ

ສະຖານທີ່ວດ+ ເວລາ9
ວັນເດືອນປີກວດຄົນເຈັບ9

ກໍລະນີກວດ ພາຍໃນ 61 ຊມ 5 ເກີນ 61 ຊມ 5

2. ຜົນການກວດຄົນເຈັບ
ຜົນການກວດຮ່າງກາຍຄົນເຈັບ

ລວງສູງ
ສະພາບລວມ
ສຸຂະພາບຈິດ
ບາດແຜທີ່ເປັນຈໍາເພາະ

ຜົນການກວດອາໄວຍະວະເພດ ແລະ ຮູທະວານ
ຮູບຮ່າງ
ບໍລິເວນຮູຍ່ຽວ
ເຂດລານອ້ອມເຈMຍ
ພມຈລ
ເຈMຍ ພມຈລ
ເຂດງ່າມຊ່ອງຄອດ
ລົງຂາວ
ກວດຊ່ອງຄອດ
ກວດຮູທາວານ
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ການບົ່ງມະຕິ ແລະ ໃຫMຄໍາເຫັນ
ຫຼັກຖານຜົນກວດຫ້ອງວີ
ເຄາະ
ວັນທີ9-----.-------.-----------

ລາຍເຊັນ

ຜູMອໍານວຍການ

ສະຫUບຫຍ້ໍ
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ກໍລະນີພົບເຫັນການໃຊFຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມIຍິງ ແລະ ເດັກ

ທ່ານສາມາດໂທລະສັບແຈMງຕາມເບີດ່ັງລຸFມນີ້9
Ø ສາຍດ່ວນ 02// ຂອງເຈ້ົາໜ້າທ່ີຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
Ø ສາຍດ່ວນ 0251 ແລະ /10 6602/1,/2 ຂອງສູນໃຫIຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປIອງແມ<ຍິງ,ເດັກນ້ອຍ
Ø ເບີໂທລະສັບຕິດຕ່ໍ ສໍາລັບສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ+ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ /10 154153 ສາຍດ່ວນ 026+ 0250
1( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ວຽຈັນ /12 3//1/8
2( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ /50 201043
3( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ /15 10//04
4( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ /60 101060
5( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ /70 201/15
6( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ບ່ໍແກIວ /73 100/04
7( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຫຼວງນ້ໍາທາ /75 201/51
8( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ /63 100114
0/( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ /77 76/26/
00( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຫົວພັນ /53 201/7/
01( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ /43 17/025
02( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ /40 140187 ສາຍດ່ວນ 025
03( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ /30 101/05
04( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ /20 101/11
05( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ສາລະວັນ /23 100007
06( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ເຊກອງ /27 100/35
07( ສະຫະພັນແມ<ຍິງ ແຂວງ ອັດຕະປື /25 100/63
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ສ້າງຄູIມືແຫIງຊາດ ເພື່ອປFອງກັນ ແລະ ແກFໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ

ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ

ຄະນະຊີນ້ໍາລວມ 9
1. ທ່ານ ດຣ- ນາງ ອິນລາວັນ ແກIວບຸນພັນ+ ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ<ຍິງລາວ+ ຮອງປະທານ ຄຊກມດ ຜູIປະຈໍາການ
2. ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ+ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ<ຍິງລາວ+ ຮອງປະທານ ຄຊກມດ
3. ທ່ານ ບຸນສະຫວາດ ບຸບຜາ+ ຮອງລັດຖະມົນຕີ+ ປະທານ ຄກມດ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
4. ທ່ານ ຄໍາຜາຍ ສີສະຫວັນ+ ຮອງລັດຖະມົນຕີ+ ປະທານ ຄກມດ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
5. ທ່ານ ຄໍາແກIວ ສານບຸນຄຸນໄຊ+ ຮອງລັດຖະມົນຕີ+ ປະທານ ຄກມດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ9
1. ທ່ານ ນາງ ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ+ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງເລຂາ+

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ<ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ<ຍິງ ແລະ ແມ<,ເດັກ ຫົວໜ້າຄະນະ
2. ທ່ານ ຈັນທະນາຄອນ ໄຊຍະວົງ+ ຫົວໜ້າພະແນກພັດທະນາເດັກ+

ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະ
3. ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ+ ຫົວໜ້າພະແນກສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ+

ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຄະນະ
4. ທ່ານ ຈອນສີ ຄໍາດອກທອງ+ ຫົວໜ້າພະແນກທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ຍຸຕິທໍາເດັກ

ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຄະນະ
5. ທ່ານ ນາງ ພັດພູຊໍາ ຫຼວງອຸທຸມທອງ+ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄກມດ+

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຄະນະ
6. ທ່ານ ນາງ ສຸພາວັນ ທໍາມະວົງ+ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄກມດ+ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄະນະ
7. ທ່ານ ນາງ ພວງສຸກ ໄຊຍະບຸນ+ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາ+ ກົມສາມັນສຶກສາ+

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ ຄະນະ
8. ທ່ານ ສົນທະຈັກ ພິມມະສອນ+ ວິຊາການ ພະແນກສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ+

ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຄະນະ
9. ທ່ານ ວັນປະເສີດ ພອນສໍາເລັດ+ ວິຊາການ ພະແນກສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ+

ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຄະນະ
10. ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພັງ ໄຊຍະວັນສີ+ ວິຊາການ ພະແນກສົນທິສັນຍາສິດທິເດັກ ຄະນະ
11. ທ່ານ ຄໍາແພງ ຈັນທະມໄີຊ+ ວິຊາການ ພະແນກປົກປIອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູIຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຈາກການຄ້າມະນຸດ+ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຄະນະ
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ຄະນະວິຊາການ ຂຽນຄູIມື 9
1. ທ່ານ ນາງ ບົວພັນ ລັດທິດາ+ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄກມດ+ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາ
2. ທ່ານ ນາງ ຄໍາສະໄໝ ຈັນສະໝອນ+ ຫົວໜ້າພະແນກ ຄກມດ+ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ
3. ທ່ານ ຄໍາສຸກ ສົມພາວົງ+ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກປົກປIອງເດັກ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູIຖືກເຄາະຮ້າຍ

ຈາກການຄ້າມະນຸດ+ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
4. ທ່ານ ນາງ ຕຸ<ນຄໍາ ທໍາມະວົງສາ+ ວິຊາການ+ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ

5. ທ່ານ ຈິດຕະກອນ ອິນທະສອນ+ ວິຊາການ+ ຫ້ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ
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