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ស ៀវសៅណែនាំ ម្រាប់អ្នកសម្របើម្រា ់កម្ររងស វាករមពិការភាពតារម្របព័ន្ធសអ្ឡិចម្ររូនិ្ក 

1) សរើអ្វីសៅជាកម្ររងស វាករមពិការ
ភាពតារម្របព័ន្ធសអ្ឡិចម្ររនិូ្ក?  

កម្ររងស វាករមពិការភាពតារម្របព័ន្ធ
សអ្ឡិចម្ររូនិ្កអ្នុ្ញារឲ្យអ្នកសម្របើ
ម្រា ់ណ វងរកស វាករម ម្រាប់ជន្
ពិការាន្ស ឿន្។  

 

 

កនុងសព ជារួយគ្នន សន្េះណែរ អ្នកផ្ត ់ស វាករមាន្ឱកា កនុងការណចករ ាំណ កព័រ៌ាន្រប ់ពួកសេតាររយៈកម្ររងស វា
ករមសន្េះ។  

កម្ររងស វាករមសន្េះម្ររូវាន្ផ្តួចសផ្តើរសឡើងសោយម្រកុរម្របឹកា ករមភាពជន្ពិការ (ក. .ជ) និ្ង កាការម្រកហរ        

អូ្ស្ត្រត  ី (ARC) សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ និ្ងម្ររូវាន្ស្វើបចចុបបន្នភាពសោយ ក. .ជ  អ្ងគការជន្ពិការអ្ន្តរជារិ UNICEF   
GIZ  និ្ងអ្ងគការ Light for the World សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥។  

វាេឺជាណផ្នករួយនន្កិចចម្របឹងណម្របង កនុងការផ្ត ់ព័រ៌ាន្ណែ បនា ន់្ និ្ងព័រ៌ាន្ថ្មីៗអ្ាំពីរា ប័ន្/អ្ងគការណែ ស្វើការ
ជារួយ/ ម្រាប់ជន្ពិការទូទាំងម្របសទ ករពុជា។  

វាក៏ម្ររូវាន្សេនចនម្របឌិរសឡើងផ្ងណែរ ម្រាប់ជួយជន្ពិការ និ្ងម្រកុរម្រេួរររប ់ពួកសេកនុងការទទួ ាន្ស វាករម
ននកនុងរសបៀបជាការទទួ ាន្ព័រ៌ាន្។ 

កម្ររងស វាករមសន្េះេឺាន្បាំែង ម្រាប់ណរផ្ាុកព័រ៌ាន្រប ់អ្នកផ្ត ់ស វាករមសោយផ្ទា  ់ ម្រាប់ជន្ពិការ។ វារិន្
ណរន្ជាកម្ររងស វាករម ម្រាប់ាច  ់ជាំនួ្យសទ។ 

2) សគ្ន បាំែងនន្ស ៀវសៅណែនាំសន្េះ 

សគ្ន បាំែងនន្ស ៀវសៅណែនាំសន្េះេឺ ម្រាប់ជួយអ្នកផ្ត ់ស វាករមកនុងការបញ្ចូ  និ្ងស្វើបចចុបបន្នភាពទិន្នន័្យនន្
ស វាករមរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់ពួកសេឲ្យាន្ម្ររឹរម្ររូវ និ្ងយ ់ែឹងអ្ាំពី ាំនួ្រ និ្ងនិ្យរន័្យសៅកនុងចាំនុ្ចនី្រួយៗ
នន្ជាំពូកណែ ម្ររូវវាយបញ្ចូ  ទាំង ១១ ជាំពូក។ 

ស ចកតីពិពែ៌នទាំងសន្េះេួរណរណែនាំផ្ងណែរថាសរើពាកយេន្្ឹេះ ាំខាន់្ាន្ន័្យអ្វីពិរម្រាកែសៅសព ណែ  អ្នុ្វរតន៍្
ណ វងរព័រ៌ាន្ ។ 

3) រសបៀបសម្របើស ៀវសៅណែនាំសន្េះ 
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ស ៀវសៅណែនាំ ម្រាប់អ្នកសម្របើម្រា ់សន្េះ េឺម្ររូវសម្របើសោយអ្នកផ្ត ់ស វាករមសែើរបីបណន្ារ និ្ងស្វើបចចុបបន្នភាពព័រ៌ាន្
ស វាករមអ្ាំពីរា ប័ន្/អ្ងគការរប ់ពួកសេ។  

វាក៏ជួយឲ្យអ្នករា ់គ្នន អាចសម្របើម្រា ់ព័រ៌ាន្ណែ ថ្មីៗកនុងការបញ្ជូ ន្អ្រិថិ្ជន្សៅរកអ្នកផ្ត ់ស វាករមាន្ម្ររឹរម្ររូវ 
សោយសម្របើម្រា ់ជសម្ររើ នន្ការណ វងរក។ 

4) ស ៀវសៅណែនាំ ម្រាប់អ្នកសម្របើម្រា ់ផ្ត ់ការណែនាំសោយណផ្ែកស ើរចន រព័ន្ធនន្កម្ររងស វាករមែូចខាងសម្រការ៖ 

# ព័រ៌ាន្ ស ចកតីពិពែ៌នសោយាន្ឧទហរែ៍ 
1 ព័រ៌ាន្ពីការបញ្ចូ  

ទិន្នន័្យ 

ព័រ៌ាន្ ាំខាន់្ៗនន្អ្នកបញ្ចូ  ទិន្នន័្យ (អាចជាអ្នកណាាន ក់សម្រៅពីរា ប័ន្/អ្ងគ
ការផ្ទា  ់) 

1.01 កា បរសិចេទនន្ការបញ្ចូ  
ទិន្នន័្យ 

កា បរសិចេទនន្អ្នកណែ ម្របរូ និ្ង រស រចូ  ឬស្វើបចចុបបន្នភាពទិន្នន័្យ 

1.02 ស ម្ េះអ្នកបញ្ចូ  ទិន្នន័្យ ស ម្ េះអ្នកណែ បាំសពញទិន្នន័្យ (អាចជាអ្នកណាាន ក់សម្រៅពីរា ប័ន្/អ្ងគការ
ផ្ទា  ់) 

2 ព័រ៌ាន្នន្រា ប័ន្/អ្ងគការ  

2.01 ស ម្ េះរប ់រា ប័ន្/អ្ងគ
ការជាភារណមមរ 

 រស រជាអ្កសរណមមរ 

2.02 ពាកយការ់ជាភារណមមរ ពាកយការ់/អ្កសរការ់នន្ស ម្ េះរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) ឧ.  “ក
 ជ”  ម្រាប់ម្រកុរម្របឹកា ករមភាពជន្ពិការ 

2.03 ស ម្ េះរប ់រា ប័ន្/អ្ងគ
ការជាភារមអ្ង់សេ្  

 រស រជាអ្កសរពុរពឡាតាាំង 

2.04 ពាកយការ់ជាភារ
អ្ង់សេ្  

ពាកយការ់/អ្កសរការ់នន្ស ម្ េះរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) ឧ.  “DAC” 

 ម្រាប់Disability Action Council 

2.05 ស មទូរ ័ពា ស មទូរ ័ពា ម្រាប់ទាំនក់ទាំន្ងរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ ឬក៏បុេគ  ាំខាន់្រប ់
រា ប័ន្/អ្ងគការ 

2.06 ស មទូរ ័ពាការយិា ័យ  ស មទូរ ័ពា ម្រាប់ទាំនក់ទាំន្ងរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ ឬក៏បុេគ  ាំខាន់្រប ់
រា ប័ន្/អ្ងគការ 

2.07 បណាត ញទាំនក់ទាំន្ង
 ងគរ 

សេហទាំព័រ URL សៅកាន់្ទាំព័រសហវ ប ុករប ់រា ប័ន្ / អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) 
 

2.08 អីុ្ណរ  អីុ្ណរ  ម្រាប់ទាំនក់ទាំន្ងរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ ឬបុេគ ទាំនក់ទាំន្ង ាំខាន់្ 

2.09 ម្របអ្ប់ ាំបុម្ររ 
នម្រប ែីយ៍  

ម្របអ្ប់ ាំបុម្ររ នម្រប ែីយ៍ នន្រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) 

2.10 សេហទាំព័រ សេហទាំព័រ URL រប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) 

2.11 អា ័យោា ន្ អា ័យោា ន្ ាំខាន់្រប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ ឧ. ផ្្ូវ  ស មផ្ាេះ  ទីម្រកុង  ស្ ុក  ឃុាំ  
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សមរត 
2.12 ទ សន្ៈវ ័ិយ ស ចកតីណថ្្ងការែ៍នន្ទ សន្ៈវ ័ិយរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) 

2.13 សប កករម ស ចកតីណថ្្ងការែ៍នន្សប កករមរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ (ម្រប ិន្សបើាន្) 

 ការបងក កខែៈងាយ
ស្ ួ ជា កខែៈ
រក កនុងការសម្របើម្រា ់
ស វាករម  

ការបងក កខែៈងាយស្ ួ សៅកណន្្ងផ្ត ់ស វាករម ម្រាប់ជន្ពិការ ឬស វា
ករមសៅកនុង ហេរន៍្ 

2.14 សរើស វាករមរបងក កខ
ែៈងាយស្ ួ ែ ់ការ
សចញចូ រប ់ជន្ពិការ
ណែរសទ (ឧ. ជម្រា  និ្ង
បងគន់្ណែ ាន្ កខែៈ
 ម្ររប ម្ររួ )? 

សរើកណន្្ងផ្ត ់ស វាករមសៅកនុងសហោា រចន រព័ន្ធរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការងាយ
ស្ ួ សចញចូ  ម្រាប់ជន្ណែ ាន្កសរាយរាងកាយណែរឬសទ?  
ឧ.ជន្ណែ ាន្កម្ររិរច ័រភាពៈ ជម្រា ណែ ាន្ស្រប់  ទវ ា្ំទូលាយ  
បងគន់្ណែ ាន្ កខែៈ ម្ររប ម្ររួ   និ្ងគ្នម ន្ស វាករមណែ រម្ររូវឲ្យអ្រិថិ្
ជន្សឡើងជសែតើ រសោយគ្នម ន្ជសែតើ រយន្ត ជាសែើរ។ 

2.15 សរើាន្អ្នកបកណម្របភារ
 ញ្ញា ណែរឬសទ? 

សរើរា ប័ន្/អ្ងគការាន្ជួ អ្នកបកណម្របភារ ញ្ញា  (សៅកណន្្ងផ្ត ់ស វាករម ឬ
កនុងសព ចុេះផ្ត ់ស វាករមកនុង ហេរន៍្) ណែ អាច ម្ររប ម្ររួ ការ
ម្រាស្ ័យទក់ទងរវាងអ្រិថិ្ជន្ថ្្ង់ និ្ងបុេគ ិកផ្ត ់ស វាករមណែរឬសទ? 

2.16 សរើ ញ្ញា  និ្ងឯកររាន្
សៅកនុងអ្កសររា ប 
(Braille) ណែរសទ? 

សរើរា ប័ន្/អ្ងគការាន្ផ្ត ់ឯកររជារួយអ្កសររា ប ម្រាប់អ្រិថិ្ជន្ពិការ
ណននក ឬក៏អ្នកណែ ាន្កសរាយចកខុណែរសទ? 

2.17 ស វាករមសៅ ហេរន៍្
ណែ អាចរកាន្ 

សរើរា ប័ន្/អ្ងគការផ្ត ់ស វាករម ហេរន៍្សៅថាន ក់នូរិ និ្ងតារផ្ាេះសទៀងទរ់
ណែរសទ? 

3 ម្របសនទនន្រា ប័ន្/អ្ងគការ  
3.01 អ្ងគការរិន្ណរន្រោា និា 

អ្ន្តរជារិ 
សរើរា ប័ន្/អ្ងគការជាអ្ងគភាពរិន្ណរន្ណ វងរកម្រាក់ចាំសែញណែ ាន្
ការយិា ័យសៅកនុងម្របសទ សផ្សងសទៀរ ឬក៏ាន្ចុេះបញ្ជ ីជារួយម្រក ួងការ
បរសទ និ្ង ហម្របរិបរតិការអ្ន្តរជារិនន្ម្របសទ ករពុជាណែរសទ? 

3.02 អ្ងគការរិន្ណរន្រោា និា 
កនុងស្ ុក 

សរើរា ប័ន្/អ្ងគការជាអ្ងគភាពរិន្ណរន្ណ វងរកម្រាក់ចាំសែញណែ គ្នម ន្
ការយិា ័យសៅកនុងម្របសទ សផ្សងសទៀរណែរឬសទ? សរើរា ប័ន្/អ្ងគការាន្ចុេះ
បញ្ជ ីជារួយម្រក ួងរហានផ្ានន្ម្របសទ ករពុជាណែរសទ? 

3.03 អ្ងគការណែ សផ្ទត រស ើ 
ហេរន៍្ 

រា ប័ន្/អ្ងគការរិន្ណរន្ណ វងរកម្រាក់ចាំសែញរធារែៈឬឯកជន្រួយណែ 
ជារាំណាងនន្ ហេរន៍្ ឬណផ្នក ាំខាន់្រួយនន្ ហេរន៍្ (ឧ. ាន្បុេគ ិកជា
 ាជិកកនុងរូ ោា ន្) និ្ងស្វើការសែើរបីបាំសពញរម្ររូវការរប ់ ហេរន៍្។ 

3.04 អ្ងគការជន្ពិការ សរើរា ប័ន្/អ្ងគការម្រេប់ម្រេងសោយជន្ពិការ និ្ងាន្ជន្ពិការជា ាជិកណែរ
ឬសទ? 
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3.05 ថាន ក់ជារិ សរើរា ប័ន្/អ្ងគការស្វើការសៅកនុងម្រេប់សមរត ឬសមរតជាសម្រចើន្ណែរសទ? 

3.06 ថាន ក់សមរត សរើរា ប័ន្/អ្ងគការស្វើការណរកនុងសមរតណារួយណរន្សទ? 

3.07 ថាន ក់ស្ ុក សរើរា ប័ន្/អ្ងគការស្វើការណរកនុងស្ ុកណារួយណរន្សទ? 

3.08 ថាន ក់ឃុាំ សរើរា ប័ន្/អ្ងគការស្វើការណរកនុងឃុាំណារួយណរន្សទ? 

3.09 ាច  ់ជាំនួ្យ សរើរា ប័ន្/អ្ងគការម្រគ្នន់្ណរជាភាន ក់ងារផ្ត ់ជាំនួ្យណររយាងសោយគ្នម ន្អ្នុ្វរត
 ករមភាព? 

3.10 ស វាករមឯកជន្ សរើរា ប័ន្/អ្ងគការ ម្រាប់ណ វងរកម្រាក់ចាំសែញ? 

4 ម្របសនទនន្ស វាករម សរើស វាករមអ្វីណែ រា ប័ន្/អ្ងគការផ្ត ់? 
 សន្េះម្រគ្នន់្ណរពាក់ព័ន្ធសៅនឹ្ងស វាករមណែ ផ្ត ់សោយផ្ទា  ់សោយរា

ប័ន្/អ្ងគការម្ួន្ឯង។  
 វារិន្បូកបញ្ចូ  ”ម្រគ្នន់្ណរផ្ត ់ែាំបូនម ន្ពីការបញ្ជូ ន្” កនុងការសៅរកស 

វាករមពីអ្នកផ្ត ់ស វាករមសផ្សងសទៀរសនេះសទ។ 
4.01 ការស្វើ ាហរែករម

 ងគរ - ស ែាកិចច (ររួ
ាន្ការបសងកើរចាំែូ ,
ម្រាក់ករចីខាន ររូចនិ្ងម្រកុរ
ជួយម្ួន្ឯង( 
 

រា ប័ន្/អ្ងគការផ្ត ់ជាំនួ្យ/ការគ្នាំម្រទខាន ររូចសែើរបីជួយជន្ពិការបសងកើន្ ាហរ
ែករម ងគរ - ស ែាកិចច រប ់ពួកសេ។ 
ឧទហរែ៍នន្ស វា ាហរែករម ងគរ - ស ែាកិចច 
រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកផ្ត ់ការឧបរារភណផ្នកហិរញ្ាវរាុ និ្ងការបែតុ េះបណាត  
ការងារែ ់ជន្ពិការសែើរបីបសងកើន្ជាំនញស្វើការងារនិ្ងឱកា ការងាររប ់ពួក
សេ។   

4.02 ការអ្ប់រ ាំបញ្ចូ  គ្នន
(Inclusive education) 

ស វាករមនន្ការអ្ប់រ ាំម្របកបសោយបរយិាប័ន្ម្រេបែែត ប់សៅស ើការអ្ប់រ ាំកុារ
រូច  បឋរ រ្យរ និ្ងកម្ររិរមព ់ និ្ងការអ្ប់រ ាំសម្រៅផ្្ូវការណែ សផ្ទត រសៅស ើ
កុារ និ្ង/ឬក៏រនុ្ សសពញវយ័ទាំងអ្ ់ ណែ ររួទាំងបុេគ ណែ ាន្ពិការ
ភាព តាររយៈការផ្ត ់ការ ម្ររប ម្ររួ ែ៏ រស្ បចាំសពាេះបុេគ ម្រេប់របូ
សែើរបីអាចទទួ ាន្ ររាភាព កាត នុ្ព រប ់ពួកសេ។ 
ឧទហរែ៍នន្ការផ្ត ់ស វាករមការអ្ប់រ ាំម្របកបសោយបរយិាប័ន្ៈ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក (ឧ. CABDICO) ជួយកុារពិការណែ ចូ សរៀន្
សៅកនុងរលាចាំសែេះទូសៅកនុងការយ ់ែឹងពី ិទធិរប ់ពួកសេកនុងការអ្ប់រ ាំ
បញ្ចូ  គ្នន /រិន្បាំណបកគ្នន  (integrated / non-segregated education) ជារួយ
កុារែនទសទៀរ។ 

4.03 ការរត រ ទធភាពព ករម 
(ផ្ត ់ស វាករមសៅ
រែឌ  ) និ្ងការរត រ ទធ
ភាពព ករមតារផ្ាេះ 

ការរត រ ទធភាពព ករមាន្សគ្ន បាំែងបសងកើន្និ្ងរត រសឡើងវញិនូ្វ ររា
ភាពបាំសពញរុមងារនិ្ងេុែភាពជីវរិ ម្រាប់បុេគ ណែ ាន្កសរាយ។ ការ
រត រ ទធភាពព ករមេឺជាស វាករមរួយណែ ជួយបុេគ កនុងការរត រឬការ់
បន្ាយ ររាភាពរាងកាយ  ផ្្ូវចិរត  និ្ង/ឬក៏បញ្ញា  (ការេិរនិ្ងការសរៀន្)ណែ 
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ម្ររូវាន្ារ់បង់ឬក៏ចុេះសមាយសោយររណរជាំងឺ  រងរបួ   ឬក៏ការពាា ។ 
ការរត រ ទធភាពព ករមាន្សម្រចើន្ម្របសនទណែ ររួាន្ រែបនិ្ងឧបករែ៍
 ិបបនិ្រមិរ  ការពាា សោយច ន  ការពាា សៅស ើរុមងារ  ការ
ពាា សៅស ើការនិ្យាយនិ្ងការស ប និ្ងការពាា សៅស ើបញ្ញា  
(cognitive therapy). 
ឧទហរែ៍ ម្រាប់ការផ្ត ់ស វាករមរត រ ទធភាពព ករមៈ 

 រជឈរែឌ  រត រ ទធភាពព ករម (PRC) ផ្ត ់ស វាករមែ ់ជន្ពិការនិ្ង
ជន្ែនទសទៀរណែ ាន្រម្ររូវការរត រ សៅកនុងរា ប័ន្ផ្ទា  ់ និ្ងសៅកនុង
 ហេរន៍្។  

 PRC ាន្សរាងជាងរួយ ម្រាប់ផ្ ិរនិ្ងជួ ជុ ឧបករែ៍ ិបបនិ្រមិរ 
(សម្រេឿងជាំនួ្ រាងកាយ) និ្ងរែប (រែប រែប ឬឧបករែ៍ ិបបនិ្រមិរ
ែនទសទៀរណែ ាន្រុមងារជួយម្រទម្រទង់អ្វយវៈ ឬឆ្ែឹងមនង ឬសែើរបីការពារឬ
ជួយច នណែ ទក់ទងគ្នន  (រែប ឬឧបករែ៍ខាងសម្រៅ ិបបនិ្រមិរសផ្សង
សទៀរសែើរបីជួយែ ់អ្វយវៈឬឆ្ែឹងមនងឬសែើរបីការពារ ឬជួយច នណែ 
ទក់ទង)។ សរាងជាងនឹ្ងក៏ផ្ ិរ ឬណចកចាយឧបករែ៍ជាំនួ្យរាងកាយ
ែនទសទៀរណែរែូចជា រសទេះរញុ  រសទេះកង់បី  ម្របព័ន្ធម្រទម្រទងការអ្ងគុយ  សម្រគ្នង
ជាំនួ្យការសែើរ  ស ើម្រចរ់ និ្ងឧបករែ៍ ម្ររប ម្ររួ ែនទសទៀរ។  

 PRC ក៏ផ្ត ់ផ្ងណែរនូ្វស វាករមពាា សោយច ន  ការពាា សៅ
ស ើការនិ្យាយកម្ររិររូ ោា ន្  និ្ងស វាករមគ្នាំម្រទណផ្នក ងគរ។  

 ស វាករមសៅកនុង ហេរន៍្រួរាន្ home based early stimulation, ការ
ពាា សោយច ន  ការជួ ជុ ជាំនួ្យ និ្ងជាំនួ្យណផ្នក ងគរ។ 

4.04 ការអ្ប់រ ាំអ្ាំពីសម្រគ្នេះថាន ក់នន្
ម្រគ្នប់រីន្ 

ស វាករមររួាន្ ការផ្សពវផ្ាយ និ្ងអ្ប់រ ាំអ្ាំពីការបងាក រនិ្ងការការពារសម្រគ្នេះថាន ក់
សោយរររីន្។  
ឧទហរែ៍នន្ការផ្ត ់ស វាករមអ្ប់រ ាំពីសម្រគ្នេះថាន ក់នន្ម្រគ្នប់រីន្ៈ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកផ្ត ់ការបែតុ េះបណាត  ែ ់ ហេរន៍្សែើរបី
ស ើកករព ់ការយ ់ែឹងអ្ាំពីសម្រគ្នេះថាន ក់នន្ម្រគ្នប់រីន្។ 

4.05 ការស្វើបរយិាប័ន្ពិការភាព 
(ការបញ្ចូ  ពិការភាព)
(Disability inclusion) 

ការស្វើបរយិាប័ន្ពិការភាព  ាំសៅសៅស ើការ ម្ររប ម្ររួ ែ ់ជន្ពិការសៅ
កនុង ករមភាពម្របចាាំនថ្ៃ និ្ងស ើកទឹកចិរតឲ្យពួកសេ ន្មរអ្ាំពីរួនទីកនុង កខែៈ
ែូចគ្នន សៅនឹ្ងជន្គ្នម ន្ពិការភាព។  
វាក៏ាន្ន័្យថា ជន្ពិការអាចសម្របើម្រា ់ស វាករមសៅនឹ្ងកណន្្ងណររួយណែ 
ជួយ ម្ររប ម្ររួ ែ ់រម្ររូវការពិស  រប ់ពួកសេម្រប ិន្សបើចាាំាច់។  
ស វាករមនិ្ង ករមភាពណែ ស ើកករព ់ការស្វើបរយិាប័ន្ពិការភាពរួរាន្ៈ  
1) ការផ្សពវផ្ាយ  ការណ វងរកការគ្នាំម្រទររិ  ការបែតុ េះបណាត   និ្ងការបងវឹក
ែ ់អ្នកស្វើការ សម្ររចចិរត សែើរបីធានថាជន្ពិការម្ររូវាន្ ម្ររប ម្ររួ កនុង
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ការសម្របើម្រា ់ទីកណន្្ង និ្ងទទួ ាន្ផ្ ិរផ្  និ្ងស វាករមែូចនឹ្ង ភាព
ណែ អាចរកាន្ ភាពណែ បងក កខែៈងាយស្ ួ  ភាពណែ អាចទទួ 
យកាន្  និ្ងេុែភាព;  
2)  ករមភាពណែ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងជន្ពិការ ែូចជា ការបសងកើន្ចាំសែេះែឹង និ្ងការ
សបតជាា ចិរតកនុងការអ្នុ្វរតសឆ្ព េះសៅរកការចូ ររួែ៏សពញស ញនិ្ងស មើភាពគ្នន  
រប ់ជន្ពិការសៅកនុង ងគរ។  
ឧទហរែ៍ ម្រាប់ការផ្ត ់ស វាករមបរយិាប័ន្ពិការភាពៈ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកផ្ត ់ការបែតុ េះបណាត  ែ ់អ្នកស្វើការ សម្ររច
ចិរតសែើរបីបសងកើន្ការចូ ររួរប ់ជន្ពិការសៅកនុង ហេរន៍្។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកជួយស វាករមឯកជន្  អ្ងគការសម្រៅរោា និា  និ្ង
រោា និា កនុងការស្វើការជារួយជន្ពិការ។  

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកស្វើការសែើរបីស ើកករព ់ការយ ់ែឹងសៅកនុង ហ
េរន៍្អ្ាំពី ិទធិនន្ជន្ពិការចាំសពាេះការស្វើ ាហរែករម ងគរ។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកស្វើការសែើរបីស ើកករព ់ការយ ់ែឹងអ្ាំពីរម្ររូវការ
 ម្រាប់ស វាករម ុមភាពផ្្ូវចិរត។ 

4.06  ុមភាពផ្្ូវចិរត  ុមភាពផ្្ូវចិរតេឺជាកម្ររិររួយនន្ ុមា ភាពផ្្ូវចិរត  ឬក៏អ្វរតាន្នន្ជរៃឺផ្្ូវ
ចិរត។ ស វាករម ុមភាពផ្្ូវចិរតអាចជួយការពារជរៃឺផ្្ូវចិរត  ឬក៏ជួយអ្នកជរៃឺនិ្ង
ម្រកុរម្រេួររពួកសេកនុងការទប់ទ ់នឹ្ងបញ្ញា  ុមភាពផ្្ូវចិរត។ 
ឧទហរែ៍ ម្រាប់ការផ្ត ់ស វាករម ុមភាពផ្្ូវចិរតៈ 

 ការម្របឹកាសយាប ់  ការពិនិ្រយនិ្ងពាា ជរៃឺផ្្ូវចិរត។ 

4.07 ការ ម្ររប ម្ររួ សៅស ើ
ការបងក កខែៈងាយ
ស្ ួ សៅផ្ាេះ 

ស វាករមណែ ស្វើការសៅស ើការ ម្ររប ម្ររួ សៅស ើការបងក កខែៈងាយ
ស្ ួ សៅផ្ាេះ ជួយណក ម្ររួ បររិា ន្  ជួយស្វើឲ្យផ្ាេះរប ់ជន្ពិការាន្ កខ
ែៈងាយស្ ួ ជាងរុន្ និ្ងអាចឲ្យពួកសេសៅផ្ាេះ។  
ឧទហរែ៍ ម្រាប់ការផ្ត ់ស វាករម ម្ររប ម្ររួ ការបងក កខែៈងាយ
ស្ ួ សៅផ្ាេះ៖ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកផ្ត ់ និ្ងរសរ្ើងជាំរា ណែ ងាយស្ ួ សម្របើ  បងគន់្
ណែ ងាយស្ ួ សម្របើ និ្ងទវ រផ្ាេះណែ ងាយស្ ួ សចញចូ  ម្រាប់អ្នក
សម្របើម្រា ់រសទេះ។  

4.08 ការយ ់ែឹងពីពិការភាព ការយ ់ែឹងពីពិការភាពេឺជាស វាករមរួយ ម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកែនទយ ់ែឹង
ទក់ទងនឹ្ងរម្ររូវការពិស  រប ់ជន្ណែ ាន្ពិការភាពមុ ៗគ្នន   និ្ងអ្ាំពីអ្វី
ណែ ម្ររូវស្វើសឡើងសែើរបី ុបបាំារ់ឧប េគសផ្សងៗ ម្រាប់ជួយ ម្ររួ ែ ់ការ
ចូ ររួកនុង ងគររប ់ពួកសេឲ្យាន្សពញស ញ។ 
ឧទហរែ៍  
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 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកស្វើការបែតុ េះបណាត  អ្ាំពី ិទធិ/ចាប់នន្ពិការភាព  
ម្របសនទនន្ពិការភាព  និ្ងស វាករមពិការភាពណែ អាចរកាន្។  

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ស្វើការស ើកករព ់ការយ ់ែឹងកនុងចាំសណារ ហ
េរន៍្អ្ាំពី ិទធិនិ្ងការងាររប ់ជន្ពិការសឆ្ព េះសៅរកការស្វើ ាហរែករម
 ងគរ។ 

4.09 ការបងាក រពិការភាព  ររួ
ទាំង ុវរាិភាពផ្្ូវថ្ន ់ 

ការបងាក រពិការភាព  ាំសៅសៅស ើ ករមភាពណែ ទក់ទងនឹ្ងការបងាក រ
កសរាយ ឬពិការភាពរយៈសព ណវងរុន្សព វាសកើរសឡើង។ ម្រាប់ចាំែុចសន្េះ  
រូ សហរុចរបងនន្ពិការភាពម្ររូវណរស្វើការសោេះស្រយ ែូចជាជរៃឺសផ្សងៗនិ្ង
ការរងរបួ  ររួាន្ការសម្រគ្នេះថាន ក់ចរាចរ។ 
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការបែតុ េះបណាត  ែ ់ ហេរន៍្អ្ាំពីរសបៀប
បងាក រពិការភាពតាររយៈការអ្ប់រ ាំការស ើកករព ់ ុមភាព។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការអ្ប់រ ាំែ ់ឪពុកាត យអ្ាំពីអាហារបូរារភ  
ការអ្នរ័យ សែើរបីស្វើឲ្យកុារាន្ ុមភាព ែ ណែ ាន្ន័្យថាអាចបងាក រ
ជរៃឺ និ្ង/ឬក៏ពិការភាពាន្។ 

4.10 ការអ្និវឌឍន៍្រា ប័ន្/អ្ងគ
ការ 

ការអ្និវឌឍន៍្រា ប័ន្/អ្ងគការ ណក រែការបាំសពញរុមងាររប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ
សោយសយាងសៅតារអ្នុ្រ័រ (mandate )និ្ងសគ្ន បាំែងរប ់វា។ ស វាករម
 ម្រាប់ណក រែការអ្និវឌឍន៍្រា ប័ន្/អ្ងគការ អាចម្ររូវាន្ភាជ ប់ជារួយនឹ្ងកិចច
ការរែាា   ការម្រេប់ម្រេងហិរញ្ាវរាុ  ទាំនក់ទាំន្ងរធារែៈ  ការនរអ្ងាគ  
ថ្វកិា  ការម្រេប់ម្រេងេសម្រាង ការម្ររួរពិនិ្រយនិ្ងការវាយរនរ្  ការស្វើរាយ
ការែ៍ និ្ងការផ្ត ់ស វាករម។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក គ្នាំម្រទអ្ងគការជន្ពិការកនុងការបសងកើន្ម្រប ិទធភាព
នន្យុទធនការផ្សពវផ្ាយរប ់ពួកសេ  ទាំនក់ទាំន្ងរធារែៈរប ់ពួកសេ 
រុមងារហិរញ្ាវរាុ និ្ងរោា ា  ឬភាព កតិ ិទធរប ់អ្ងគការឲ្យែូចជាការ
ម្រេប់ម្រេងវែតនន្េសម្រាង។  

4.11 ការបងក កខែៈងាយ
ស្ ួ កនុង ហេរន៍្និ្ង
តារទីរធារែៈ 

ការបងក កខែៈងាយស្ ួ   ាំសៅសៅស ើការនចនស វាករម និ្ងបររិា ន្សែើរបី
ធានឲ្យាន្ កខែៈងាយស្ ួ ជាងរុន្ ម្រាប់ជន្ពិការ។ ស វាករមណែ 
ទក់ទងនឹ្ងការរង ង់ ឬក៏ ម្ររួ  កខែៈងាយស្ ួ សចញចូ នន្អាគ្នរ
រធារែៈសែើរបីឲ្យជន្ពិការអាចសចញចូ អាគ្នរទាំងសនេះាន្ ែូចជា 
រលាសរៀន្  រលាឃុាំ  វរតអារារ  រែឌ   ុមភាព និ្ងរន្ាីសពទយ។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកផ្ត ់ការបែតុ េះបណាត  ែ ់រែាា រូ ោា ន្ ឬ
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អ្នករាំណាង ហេរន៍្កនុងការស្វើឲ្យកណន្្ងពួកសេាន្ កខែៈងាយស្ ួ 
ែ ់ជន្ាន្កសរាយ។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក រង ង់ជាំរា   និ្ងរស្ាាយសផ្សងៗសទៀរ
សៅកនុង ហេរន៍្ និ្ងទីរធារែៈសែើរបីបសងកើន្ កខែៈងាយស្ ួ ។ 

4.12 ម្រកុរជួយម្ួន្ឯង ម្រកុរជួយម្ួន្ឯង េឺជាម្រកុរនន្ជន្ពិការឬជន្ណែ ាន្ភាពងាយរងសម្រគ្នេះ
ម្របសនទសផ្សងៗសទៀរតារនូរិណែ ផ្ត ់ការគ្នាំម្រទសៅវញិសៅរក។ វាាន្បាំែង
កនុងការពម្រងឹង empowerment រប ់ពួកសេ។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការគ្នាំម្រទសែើរបីបសងកើរម្រកុរជួយម្ួន្ឯងថ្មីៗនន្
ម្រកុរជន្ពិការសៅថាន ក់នូរិ។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក គ្នាំម្រទម្រកុរជួយម្ួន្ឯងកនុងការចាប់សផ្តើរ និ្ងណថ្
រកាស ៀវសៅ ន្សាំ្នគ្នរ ឬកនុងការផ្ត ់ករចីខាន ររូច និ្ង្ន្ធាន្ចាាំាច់
 ម្រាប់ការបសងកើរជាំនួ្ញខាន ររូច។ 

4.13 ការគ្នាំម្រទផ្្ូវចិរត ស វាករមគ្នាំម្រទផ្្ូវចិរត ទក់ទងនឹ្ងការម្របឹកាសយាប ់  ការអ្ប់រ ាំណផ្នកចិរតរស្ត្ ត
ែ ់បុេគ  ឬម្រកុរណែ ាន្រម្ររូវការ/បញ្ញា ម្រប រស្ សែៀងគ្នន ។ វាក៏ផ្ត ់ស 
វាករមពិនិ្រយនិ្ងពាា  ម្រាប់វបិរតផ្្ូវចិរត។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ស វាករមម្របឹកាសយាប ់ ម្រាប់ជន្ពិការ 
និ្ងម្រកុរម្រេួររពួកសេ ទក់ទងនឹ្ងបញ្ញា ផ្្ូវចិរត ែូចជាជរៃឺថ្ប់អាររមែ៍  
ការាក់ទឹកចិរត  និ្ង low self-esteem  និ្ងទប់ទ ់នឹ្ងការសរ ើ សអ្ើង។ 

4.14 ការគ្នាំម្រទណផ្នក ងគរ ស វាករមគ្នាំម្រទណផ្នក ងគរ ាន្សគ្ន បាំែងជួយជន្ពិការកនុងការយក នេះ
ឧប េគ និ្ង្ន្សៅរកការរ ់សៅរួយែ៏ឯករាជយ។ វាររួបញ្ចូ   ការជួយែ ់
អ្នកណថ្ម្រកុរម្រេួររ  ការគ្នាំម្រទណផ្ន្ការផ្ទា  ់ម្ួន្ែ ់ជន្ពិការ  និ្ងស វាករម
ពាា តារផ្ាេះ។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ាន្បុេគ ិក ងគរកិចច ម្រាប់ជួយជន្ពិការ និ្ង
ម្រកុរម្រេួររពួកសេកនុងជីវភាពម្របចាាំនថ្ៃ ឧ. កនុងការទទួ ាន្អ្រត ញ្ញា ែ
ប័ែណ សរៀបចាំការចុេះស ម្ េះសាេះសឆ្ន រ  ម្ររប ម្ររួ ការចុេះស ម្ េះចូ 
សរៀន្  ជួយចុេះស ម្ េះស្វើការវាយរនរ្យក  ប័ែណម្រកីម្រក និ្ងប័ែណពិការភាព។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នកស្វើការបែតុ េះបណាត   និ្ងគ្នាំម្រទែ ់ម្រកុរកនុងការ
កាំែរ់ឧប េគកនុងការចូ រួរកនុង ហេរន៍្ ណែ ររួាន្ការបងក កខែៈ
ងាយស្ ួ ជារបូវន័្ត និ្ងភាពសរ ើ សអ្ើងកនុង ងគរ។ 
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4.15 Inclusive Water, 
Sanitation and Hygiene 
(WASH) 

ស វាករមណែ ទក់ទងសៅនឹ្ង WASH ររួាន្ ការផ្សពវផ្ាយ  ការអ្ប់រ ាំ និ្ងការ
បសងកើរ ករមភាពស ើកករព ់ទឹក  ុមភាពអ្នរ័យ និ្ងការអ្នរ័យម្ួន្
ម្រាែណែ សោេះស្រយម្រេប់ម្រគ្នន់្សៅនឹ្ងរម្ររូវការពិស  រប ់ជន្ណែ ាន្
បញ្ញា បាំសពញរុមងារសផ្សងៗគ្នន ។    
ឧទហរែ៍ 

 អ្ងគការ DDSP1  ម្រេប់ម្រេងេសម្រាងរួយណែ ទក់ទងនឹ្ងម្របព័ន្ធទឹករែ រ
ណែ ររួាន្ការជីកអ្ែតូ ងនិ្ងស្ េះនិ្ងការផ្ត ់ម្របព័ន្ធម្របរូ ផ្ ទឹក
សន្ៀង និ្ង្ុងទឹកណែ សផ្ទោ រស ើម្របជាជន្ទូសៅររួទាំងម្រេួររណែ ាន្
 ាជិកពិការផ្ង។ 

សោយការោក់បញ្ចូ  ពិការភាព វាក៏សរៀបចាំនិ្ងរង ង់បងគន់្អ្នរ័
យណែ អាចសម្របើម្រា ់ាន្ ម្រាប់អ្នកសម្របើរសទេះរញុ។ 

4.16  ិ បៈ និ្ងវបប្រ៌/កីឡា 
និ្ងការស ងកាំរន្ត 

 ិ បៈ និ្ងវបប្រ៌/កីឡា និ្ងការស ងកាំរន្ត អាចជារួនទីែ៏ ាំខាន់្រួយកនុង
ការស ើកករព ់ការចូ ររួរប ់បុេគ ។ អ្នកផ្ត ់ស វាករមរួយអាចសម្របើម្រា ់
វ ិ្ ីរស្ត្ តទាំងសន្េះសែើរបីសផ្ទត រស ើជាពិស  ពីការចូ ររួរប ់ជន្ពិការសៅកនុង
 ហេរន៍្រប ់ពួកសេ។  
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក គ្នាំម្រទម្រកុរកីឡាណែ ររួាន្ជន្ពិការផ្ងណែរ។ 
 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក បសងកើរករមវ ិ្ ី ិ បៈររួជារួយនឹ្ងជន្ពិការ។ 

4.17 ស វាករមសវជជរស្ត្ ត
 ម្រាប់ម្របសនទពិការភាព
ជាក់លាក់ 

ការផ្ត ់ស វាករមណែ ទក់ទងសៅនឹ្ងរម្ររូវការណថ្ទាំសវជជរស្ត្ តជាក់លាក់
រប ់ជន្ពិការ។ 
ឧទហរែ៍ 

 រន្ាីរសពទយកុារអ្ងគរ ផ្ត ់ស វាណថ្ទាំសវជជរស្ត្ តជាក់លាក់ែ ់កុារ
អាយុសម្រការ 16 ឆ្ន ាំែូចជាការណថ្រកាណននកការវេះការ់ បបូរារ់ / ម្រកអូ្រ
ារ់ ការវាយរនរ្ នន្ ូរលា ់យឺរយាយ វ ការវនិិ្ចេ័យសរាេ និ្ងការ
ពាា  ជាំងឺឆ្កួរម្រជូក ឬ ការកនា ក់រច់ែុាំ (muscle spasm) ...។ 

4.18 ការអ្ប់រ ាំពិស   ស វាករមអ្ប់រ ាំពិស   ផ្ត ់ឱកា  ិកាសោយរិន្េិរពីបុេគ ណែ ាន្
ម្របសនទពិការជាក់លាក់ណារួយសឡើយ (ឧ. ជន្ាន្បញ្ញា សមាយ ឬជន្ាន្
កសរាយផ្្ូវចិរត ឬ ថ្្ង់ ឬកសរាយការសរើ សឃើញ) សោយសម្របើម្រា ់វ ិ្ ីរស្ត្ ត
បសម្រងៀន្ណែ ាន្ កខែៈ ម្ររប ម្ររួ សៅនឹ្ងរម្ររូវការជាពិស  រប ់
ពួកសេ។ 
ឧទហរែ៍ៈ 

                                                           

1
 Disability Development Services Program, based in Pursat 
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 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ថាន ក់សរៀន្អ្ប់រ ាំ ម្រាប់បុេគ ថ្្ង់ និ្ងពិការ
ណននក  សោយបសម្រងៀន្ភារ ញ្ញា  និ្ងអ្កសររា ប។ 

 អ្ងគការណថ្ទាំកុារ Children in Families ាន្ករមវ ិ្ ីរួយស ម្ េះ ABLE 
ណែ ាន្សគ្ន បាំែងស្វើសអាយកុារណែ ាន្រម្ររូវការពិស  អាច
ទទួ ាន្ការអ្ប់រ ាំពិស  ាន្។ 

4.19 ការស ើកករព ់ ុមភាព ស វាករមស ើកករព ់ ុមភាព ជួយព រែាកនុងការសោេះស្រយ និ្ងបងាក រឬ 
េ ់នន្បញ្ញា  ុមភាព  និ្ងផ្ត ់ព័រ៌ាន្ពីការពាា   និ្ងការរត រ ទធភាព
ព ករម។ 
ឧទហរែ៍ៈ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ម្របឹកាែ ់ជន្ពិការនិ្ងម្រកុរម្រេួរររប ់ពួក
សេ អ្ាំពីរសបៀបស្វើឲ្យ ុមភាពនិ្ង ុមា ភាពាន្ភាពម្របស ើរសឡើង។ សន្េះ
ររួបញ្ចូ  ការផ្ត ់ព័រ៌ាន្អ្ាំពី ទធភាពនន្ការបញ្ជូ ន្សៅកាន់្ស វាករមឯក
សទ ។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក  បសម្រងៀន្ឪពុកាត យអ្ាំពីរសបៀបស្វើ ាំហារ់ជាក់
លាក់ណារួយ  ររួទាំង ករមភាពស ងជារួយកូន្ណែ ាន្ការអ្និវឌឍន៍្
យឺរយាយ វ។  ាំហារ់ទាំងសន្េះនឹ្ងជួយសភាា ចកុារឲ្យទទួ ាន្ កាត នុ្ព 
សពញស ញរប ់ពួកសេ។ 

5  ករមភាព សរើ ករមភាពម្របសនទអ្វីណែ រា ប័ន្/អ្ងគការស្វើ?  
សន្េះម្រគ្នន់្ណរទក់ទងសៅនឹ្ង ករមភាពណែ ស្វើសោយផ្ទា  ់សោយរា ប័ន្/អ្ងគ
ការផ្ទា  ់។  
វារិន្ររួបញ្ចូ   ករមភាពណែ ស្វើការបញ្ជូ ន្សៅរា ប័ន្/អ្ងគការែនទសទ។  

5.01 ការពាា សោយច ន ការពាា សោយច ន (PT) េឺជាម្របសនទរួយនន្ការពាា ណែ អ្នកអាច
ម្ររូវការសព ាន្បញ្ញា  ុមភាពណែ ស្វើឲ្យាន្ការពិាកកនុងការស្វើច នជុាំ
វញិ និ្ងស្វើ ករមភាពម្របចាាំនថ្ៃ។ វាជួយអ្នកស្វើច នាន្ម្របស ើរជាងរុន្ និ្ង
អាចបាំារ់ការ ឺចាប់។ វាក៏ជួយបសងកើន្ ឬរត រការបាំសពញរុមងាររប ់អ្នក និ្ង
កម្ររិរកាយ របទរប ់អ្នកផ្ងណែរ។ 
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការពាា សោយច នែ ់ជន្ពិការ
កាយ របទសែើរបីរត ររុមងារនិ្ងការបាំលា ់ទីរប ់ពួកសេ។ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការពាា សោយច នែ ់កុារណែ 
ាន្ ឧ.ពិការច ករ ម្របអ្ប់សជើងសមវ  ករសវៀច និ្ងកាំហូចរាងពី្រមជារិ។  

5.02 ការពាា សៅស ើរុម
ងារ 

ការពាា សៅស ើរុមងារ (OT) េឺជាការសម្របើម្រា ់ការវាយរនរ្ និ្ងការ
អ្ន្តរាេរន៍្សែើរបីអ្និវឌឍន៍្ រត រ  ឬរកា ករមភាពែ៏ាន្ន័្យ  ឬរុមងារនន្
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បុេគ ឬម្រកុរ។ 
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្រប ់អ្នក (ឧ. រជឈរែឌ  រត រ ទធភាពព ករមកាយ របទ) 
បសម្រងៀន្ ឧ. អ្នកជរៃឺ ស្ត្ តូក ឲ្យសបើកទវ រ  បិទសបើកសន្ើង  ឬរសបៀបសម្របើាយ  ីុន្
សៅកនុងកណន្្ងស្វើការរប ់ពួកសេ សហើយកនុងសព ណែ កាំពុងពាយារបសងកើន្
 ររាភាពរប ់ពួកសេ ក៏ជួយ ម្ររប ម្ររួ ស ើរុមងារណែ ាន្កម្ររិរ
រប ់ពួកសេផ្ងណែរ។ 

 រា ប័ន្រប ់អ្នក (ឧ. រជឈរែឌ  រត រ ទធភាពព ករមកាយ របទ) 
បសម្រងៀន្ ឧ. កុារឲ្យាន្ភាពាច  ់ការជាងរុន្សៅកនុង ករមភាពរ ់សៅ
ម្របចាាំនថ្ៃសោយផ្ត ់ ាំហារ់សភាា ចការអ្និវឌឍន៍្កុារ ែូចជាការញុាាំ ការផឹ្ក 
ការស ្ៀកពាក់  ការងូរទឹក  ការសម្របើម្រា ់បងគន់្  ការសផ្ារពីរសទេះសៅសៅអី្ /
ណម្រេ/បងគន់្សោយឯករាជយ សោយគ្នម ន្ជាំនួ្យពីអ្នកខាងសម្រៅ។ 

 រា ប័ន្រប ់អ្នក (ឧ. រជឈរែឌ  រត រ ទធភាពព ករមកាយ របទ) ផ្ត
 ់ព័រ៌ាន្ែ ់ម្រកុរម្រេួររពីរសបៀបស្វើឲ្យផ្ាេះរប ់ពួកសេាន្ កខែៈ
ងាយស្ ួ សែើរបី ម្ររប ម្ររួ ែ ់ការកម្ររិរនន្រុមងាររប ់ ាជិក
ណែ ាន្ពិការភាពរប ់ពួកសេ។  

5.03 ឧបករែ៍ ិបបនិ្រមិរនិ្ង
រែប 

បសចចកសទ ឧបករែ៍ ិបបនិ្រមិរ ផ្ ិរឧបករែ៍ ិបបនិ្រមិរ (ណផ្នកនន្រាងកាយ
 ិបបនិ្រមិរ) ណែ រត រ (រិន្សពញស ញ) រុមងារនន្អ្វយវៈណែ ារ់បង់។ 
បសចចកសទ រែប ផ្ ិររែបណែ ាន្ែូចជា braces, splints ឬក៏ឧបករែ៍
 ិបបនិ្រមិរខាងសម្រៅែនទសទៀរណែ ាន្រួនទីម្រទម្រទង់ អ្វយវៈ ឬឆ្ែឹងមនង ឬក៏
សែើរបីបងាក រ ឬជួយែ ់ច នណែ ទក់ទងគ្នន ។ វាជួយែ ់ច ននន្ ន្ក់
រួយ ឬក៏យាយងសហាចណា ់ជួយរកាភាជ ប់ណផ្នកនន្រាងកាយសោយ ន្ក់រួយ
សៅកនុងរា ន្ភាពទប់នឹ្ងថ្ក ់រួយ។ 
ឧទហរែ៍ 

 រែឌ  រត រ ទធភាពព ករមកាយ របទ ផ្ ិរសជើង ិបបនិ្រមិរស ើ
ជងគង់, សជើង ិបបនិ្រមិរខាងសម្រការជងគង់,  ិបបនិ្រមិរនែ, ឧបករែ៍រែប 
ែូចជា, corsets រែប ម្រាប់ម្រទម្របអ្ប់សជើង រែប ម្រាប់សជើងសមវរ, 
រែបណែ ាន្ស ារភាព ម្រាប់រុមងារជងគង់ ឬកក៏ែូចជាស វាករមជួ 
ជុ ផ្ងណែរ... ម្រាប់ជួយជន្ពិការកនុង ករមភាពម្របចាាំនថ្ៃ។ 
 

5.04 ការពាា សៅស ើការ
និ្យាយ 

ការពាា សៅស ើការនិ្យាយ ផ្ត ់ការពាា  ការគ្នាំម្រទនិ្ងការណថ្ទាំែ ់
កុារនិ្ងរនុ្ សសពញវយ័ណែ ាន្បញ្ញា  ាំាកកនុងការទាំនក់ទាំន្ង  ឬក៏ការ
ញុាាំ  ការផឹ្ក និ្ងការស ប។ 
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ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក (ឧ.  CABDICO) ែាំសែើ រការេសម្រាងរួយ ណែ ប
ែតុ េះបណាត  បុេគ ិកនូ្វសគ្ន ការែ៍រូ ោា ន្នន្ការពាា ស ើការ
និ្យាយ សហើយណថ្រទាំងសែើរបីផ្ត ់ស វាករមពាា ស ើការនិ្យាយសៅ
កនុង ហេរន៍្កនុងរាំបន់្សគ្ន សៅរប ់ពួកសេ។ 

5.05 ការងារ ងគរ (ជាំនួ្យ
ការ) 

ការងារ ងគរ េឺជាស វាករមណែ ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការជួយ និ្ងការបងវឹកែ ់បុេគ 
ាន ក់ៗម្រេួររ ម្រកុរ និ្ង ហេរន៍្ សែើរបីស ើកកាំព ់ ុមុា ភាព ងគរ 
 ម្រាប់បុេគ  និ្ង រូហភាព។ វាាន្សគ្ន បាំែងជួយរនុ្ ស កនុងការ
អ្និវឌឍជាំនញរប ់ពួកសេ និ្ង ររាភាពសម្របើម្រា ់្ន្ធាន្ផ្ទា  ់ម្ួន្ និ្ង ហ
េរន៍្រប ់ពួកសេសែើរបីសោេះស្រយបញ្ញា ម្របចាាំនថ្ៃ។ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ាន្ស វាស្វើការជារួយឪពុកាត យសែើរបីបសងកើន្
 ររាភាព និ្ងជម្ររុញពួកសេឲ្យស្វើការណ វងរកការគ្នាំម្រទររិ ម្រាប់ ិទធិ 
និ្ងរម្ររូវការរប ់កុារ សោយសម្របើម្រា ់ម្រកុរជួយម្ួន្ឯង និ្ង ាេរន៍្
ឪពុកាត យសែើរបីស្វើការផ្្ទ ់បតូររយៈសព ណវង។  

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក (ឧ. រន្ាីរសពទយកុារអ្ងគរ )ាន្នយកោា ន្ ងគរ
កិចចរួយណែ ផ្ត ់ការណថ្ទាំណផ្នក ងគរសៅនឹ្ងកណន្្ងសៅរន្ាីរសពទយ និ្ងកនុង
សព ចុេះស្វើ ករមភាព ហេរន៍្ែូចជាការណ វងរកឪពុកាត យចិញ្ច ឹរ
 ម្រាប់កុារណែ ម្ររូវសាេះបង់សចា ។  

5.06 ចិរតរស្ត្ ត ចិរតរស្ត្ ត េឺជាការ ិកាណបបវទិារស្ត្ តរួយនន្ផ្្ូវចិរតនិ្ងអាកបបកិរយិា។ 
ចិរតរស្ត្ តេឺជាពហុវន័ិ្យ សហើយររូបញ្ចូ  រុមវជិាជ រងនន្ការ ិកាជាសម្រចើន្ 
ណែ រុមវជិាជ ទាំងសនេះាន្ែូចជា ការអ្និវឌឍន៍្្ន្ធាន្រនុ្ ស  កីឡា   ុខានិ
ា   េ្ីនិ្ក  អាកបបកិរយិា ងគរ  និ្ងែាំសែើ រការនន្ការយ ់ែឹង។ 

ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ការគ្នាំម្រទណផ្នកចិរតរស្ត្ ត (ការពាា 
សោយការស ង និ្ងការម្របឹកានិ្ងការគ្នាំម្រទផ្្ូវអាររមែ៍) ម្រាប់ជន្ពិការ 
និ្ង/ឬអ្នកណថ្ទាំរប ់ពួកសេ។ 

5.07 សវជជរស្ត្ ត ស វាករមសវជជរស្ត្ តផ្ត ់ការណថ្ទាំសវជជរស្ត្ តជាម្របចាាំនិ្ងបនា ន់្  ថាន ាំ ម្រាប់ស្វើ
ែាំសែើ រ  និ្ងថាន ាំបងាក រ។  

ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក ផ្ត ់ស វាសវជជរស្ត្ ត ែូចជា ករែីបនា ន់្  និ្ង
ការ សគងាគ េះបនា ន់្  ការណថ្ទាំណននក  ការណថ្ទាំម្ររសចៀក  ការពាា 
ម្របអ្ប់សជើងសមវរ  ណននកសឡើងាយ និ្ងការវេះការ់ណឆ្បារ់និ្ងម្រកអូ្រារ់ ជា
សែើរ។ 
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5.08 ឧបករែ៍ជាំនួ្យ ឧបករែ៍ជាំនួ្យកាយ របទ ររួាន្ឧបករែ៍ែនទសទៀរៈ រសទេះរុញ  រសទេះកង់
បី  ម្របព័ន្ធម្រទម្រទង់ការអ្ងគុយ  សម្រគ្នង ម្រាប់ជួយការសែើរ (walking frames) 

ស ើម្រចរ់  និ្ងឧបករែ៍ ម្ររប ម្ររួ សផ្សងសទៀរ ែូចជាឧបករែ៍ ម្រាប់
ជួយកាន់្សែើរបីងាយស្ ួ កាន់្រ្បម្រពា ឬប ិច។ 

ឧបករែ៍ជាំនួ្យការណថ្ទាំណននក ររួាន្ៈណកវយឹរសោយាន្ឬគ្នម ន្ម្របនពជាំនួ្យ
ពន្្ឺបណន្ារ   pinhole goggles និ្ងបសចចកវជិាជ ព័រ៌ាន្វទិា។  
ឧបករែ៍ជាំនួ្យការណថ្ទាំម្ររសចៀក  ររួាន្ៈ ឧបករែ៍ជាំនួ្យម្ររសចៀកម្របសនទ
សផ្សងៗគ្នន  និ្ង loop induction systems2 
ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក (ឧ. VIC3, AAR-WCD4, Mekong wheelchair) 
ផ្ត ់រសទេះរុញ  សម្រគ្នង ម្រាប់ជួយការសែើរ (walking frames)  ស ើម្រចរ់  
រសទេះកង់បី និ្ងរសទេះ ម្រាប់ពិការច ករមួរកា ។  

5.09 ការណថ្ទាំម្ររសចៀក ការណថ្ទាំម្ររសចៀកសផ្ទត រស ើ កខមែឌ  ុមភាពរួយចាំនួ្ន្ណែ ទក់ទងនឹ្ងរុម
ងារម្ររសចៀក។ វាររួាន្ ការារ់បង់ការរត ប់  ការវវិឌឍមុ ្រមតារប ់
ម្ររសចៀក  និ្ងការរងរបួ ម្ររសចៀក។  

ឧទហរែ៍ 

 រា ប័ន្/អ្ងគការរប ់អ្នក (ឧ. All Ears Cambodia) ផ្ត ់ការណថ្ទាំ ុម

ភាពម្ររសចៀក និ្ងស វាករមសររទ សន៍្  ម្រពរទាំងណចកចាយនិ្ងណថ្ទាំ
ឧបករែ៍ជាំនួ្យការរត ប់សទៀរផ្ង។ 

5.10 Eye care ការណថ្ទាំណននក េឺជាស វាករមណែ ទក់ទងនឹ្ងណននកឬសរើ ។ សន្េះររួបញ្ចូ  ទាំង
បញ្ញា ែូចជាាន្កាំររិសរើ  សោយររជាំងឺណននកសឡើងាយ ជាំងឺែក់ទឹកកនុងណននក 
... ក៏ែូចជាការពាា ជាំងឺរលាកណននកនិ្ងជាំងឺណននក។ 

 

ឧទហរែ៍ 

រា ប័ន្ឬអ្ងគការរប ់អ្នកែឹកនាំេ្ីនី្កណននក (ឧ. រន្ាីរសពទយកុារអ្ងគរ រន្ាីរសពទយ
អ្ងគឌួង) ណែ ស្វើការវាយរនរ្សរាេវនិិ្ចេ័យ និ្ងពាា ជាំងឺណននក។ 

រា ប័ន្ / អ្ងគការរប ់អ្នក (រន្ាីរណននកសៅតាររន្ាីរសពទយសមរត) ផ្ត ់ការណថ្ទាំណននក
ររួទាំងការវេះការ់ណកវណននក ា្ំ និ្ងរូច ការវាយរនរ្ការសរើ  និ្ងការផ្ត ់ណវ យន្តា
ណករម្ររូវ។ 

                                                           

2
 Microphone amplifier system, like karaoke but which amplifies and sends the sound signal through a radio system within the loop 

circle which can be picked up by hearing aids which are induction system sensitive (similar to simultaneous translation installation). 

It muffles all the surrounding sounds i.e. street sounds and amplifies only the microphone sounds in the hearing device/aid. 

3
 Veterans International Cambodia 

4
 Association for Aids and Relief, Wheel Chair for Development 
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5.11 ការវេះការ់ណឆ្បបបូរារ់
និ្ងម្រកអូ្រារ់ 

ការណឆ្បបបូរារ់និ្ងណឆ្បម្រកអូ្រ េឺជាពិការភាពពីកាំសែើ រណែ សកើរសឡើងសៅ
សព ណែ បបូរារ់ឬណេរារ់រប ់ទរករិន្ាន្ែុេះជាប់គ្នន កនុងសព ាន្នផ្ា
សពាេះ។ 

ការជួ ជុ សៅស ើការណឆ្បបបូរារ់ឬម្រកអូ្រ េឺជាម្របសនទនន្ការវេះការ់ផ្្ទ ាិក
សែើរបីបិទភាជ ប់បបូរារ់ស ើជារួយគ្នន  ណែ វាជួយទាំងរត ររុមងារបបូរារ់និ្ង
សរន័ែភាព។ 

6 ម្រករុសគ្ន សៅ បញ្ញជ ក់ពីម្រករុសគ្ន សៅរប ់រា ប័ន្/អ្ងគការ  

6.01 ជន្ពិការ ជន្ណែ ាន្កសរាយ  ររួទាំង ររពាងគកាយ ញាែែឹង (ការនិ្យាយ  ការ
រត ប់ ការសរើ សឃើញ) ផ្្ូវចិរត និ្ងកសរាយណផ្នកបញ្ញា ។ 

6.02 ជន្ណែ គ្នម ន្ពិការភាព ព រែាណែ រិន្ណរន្ជាជន្ពិការ 

6.03 ស្ត្ តី/សកមងស្ ី ស្ត្ តី/សកមងស្ ី 

7 ម្រករុអាយុ បញ្ញជ ក់ម្រករុអាយុនន្ការផ្ត ់ស វាករម 

7.01 0-5 0-5 

7.02 6-12 6-12 

7.03 13-18 13-18 

7.04 19-59 19-59 

7.05 >=60 >=60 

8 ម្របសនទនន្កសរាយ បញ្ញជ ក់ថាសរើរា ប័ន្/អ្ងគការគ្នាំម្រទម្រករុជាក់លាក់ណារួយនន្ជន្ាន្ពិការភាព 
និ្ងជរៃឺរុាាំនរ យណែរសទ  

8.01 ការបាំលា ់ទី សរើម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ការ ាំាកកនុង
ការស្វើច នឬសែើរសទ? 

8.02 ការរត ប់ សរើម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ការ ាំាកកនុង 
ការរត ប់ណែរសទ? 

8.03 ការនិ្យាយ ម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ការ ាំាកកនុងការ
និ្យាយឬស បសទ? 

8.04 ផ្្ូវចិរត /អាកបបកិរយិា ម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្បញ្ញា ផ្្ូវចិរត ឬ
អាកបបកិរយិាណែរសទ? 

8.05 បញ្ញា /ការយ ់ែឹង ម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ការ ាំាកកនុងការ
សរៀន្ និ្ង/ឬការ ាំាកកនុងការសរៀន្ជាំនញ ម្រាប់ស្វើការណែរសទ? 

8.06 ការសរើ សឃើញ ម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ការ ាំាកកនុងការ
សរើ   សបើសទេះជាពាក់ណវ យន្តាសហើយ? 
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8.07 ជរៃឺរុាាំនរ យ ម្រកុរសគ្ន សៅ ាំខាន់្រប ់អ្នកាន្ររួបញ្ចូ  ជន្ណែ ាន្ជរៃឺរុាាំនរ យ ក៏រា ន្
ភាពសផ្សងសទៀរណែ រារាាំងរុមងាររប ់សេជាអ្ចិនគន្តយ៍ (ឧ. ជរៃឺស ើ ្រ  
ជរៃឺទឹកសនរណផ្ែរ  រហារកី  ជរៃឺរលាក ន្ក់ ឬរូ សហរុែនទសទៀរណែ ស្វើ
សអាយាន្ការ ឺចាប់រុាាំនរ យ)? 

9  ិទធិកនុងការទទួ ាន្ការ
ស ើកណ ងនថ្ច្ាំណាយ 

សរើការឧបរារភអ្វីណែ រា ប័ន្ឬអ្ងគការផ្ត ់ឲ្យអ្រិថិ្ជន្ឬម្រករុសគ្ន សៅរប ់សេ? 

9.01 ការឧបរារភស ើការស្វើ
ែាំសែើ រ 

សរើអ្នកផ្ត ់ការឧបរារភែ ់ជន្ពិការនិ្ងអ្នកណថ្ទាំពួកសេកនុងការស្វើែាំសែើ ររក
កាន់្កណន្្ងរប ់អ្នកណែរសទ? 

9.02 ការឧបរារភស ើការហូបចុក សរើអ្នកផ្ត ់អាហារ (ទាំងជាអាហារផ្ទា  ់ ឬម្រាក់ឧបរារភ)ែ ់ជន្ពិការនិ្ងអ្នក
ណថ្ទាំពួកសេកនុងសព ពួកសេរកកាន់្កណន្្ងអ្នកណែរឬសទ? 

9.03 ការរន ក់សៅសព យប់ សរើអ្នកផ្ត ់ការរន ក់សៅ ឬឧបរារភ ម្រាប់ការរន ក់សៅែ ់ជន្ពិការនិ្ងអ្នក
ណថ្ទាំពួកសេកនុងសព ពួកសេរកកណន្្ងអ្នកណែរឬសទ? 

10 សាយងស្វើការ បញ្ញជ ក់ពីសាយងស្វើការ 

10.0

1 

នថ្ៃច័ន្ា នថ្ៃច័ន្ា 

10.0

2 

នថ្ៃអ្ងាគ រ នថ្ៃអ្ងាគ រ 

10.0

3 

នថ្ៃពុ្ នថ្ៃពុ្ 

10.0

4 

នថ្ៃម្រពហ បរ៍ នថ្ៃម្រពហ បរ៍ 

10.0

5 

នថ្ៃ ុម្រក នថ្ៃ ុម្រក 

10.0

6 

នថ្ៃសៅរ ៍ នថ្ៃសៅរ ៍

10.0

7 

នថ្ៃអាទិរយ នថ្ៃអាទិរយ 

11 សមរត បញ្ញជ ក់ពីសមរតនន្រា ប័ន្/អ្ងគការណែ ស្វើការ និ្ង/ឬផ្ត ់ ករមភាពផ្សពវផ្ាយ
សទៀរទរ់។ 

12 ស្ កុ បញ្ញជ ក់ពីស្ ុក ណែ សៅកនុងសមរតណែ ាន្សរៀបរាប់ខាងស ើ ណែ រា ប័ន្/អ្ងគ
ការផ្ត ់ស វាករម និ្ង/ឬ ករមភាពផ្សបវផ្ាយសទៀរទរ់។ 

 


