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សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

ការរៀរៀបចំំរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�ដឹឹកនាំរំៀ�យត្រូកុមការងារ INSPIRE Adaptation and Scale-Up (Regina 
Benevides នៃ�សាខាទបស់ាា � ់CDC/DGHT/HIV, Stephen Blight of UNICEF �ិង Sabine Rakotomalala of 
End Violence) �ិងកមមវធិីី INSPIRE Adaptation and Scale-Up ត្រូកុមការងារ។ �មាជិិកត្រូកុមការងារ Alexander 
Butchart (អងគការ�ុខភាពពិភពរៀ�ក), Rocio Aznar Daban (UNICEF), Bernadette Madrid (មូល�ិធីិបណ្តាា ញ
ការពារកុមារ), Wendy Ann O'Brien (ការយិាល័យត្រូបឆាំងំរៀត្រូ�ឿងរៀញៀ� �ិងឧត្រូកិដឹឋកមមអងគការ�ហត្រូបជាជា�ិ),  
Mark Canavera �ិង Nicolas Makharashvili (CPC Learning Network, Columbia University), Greta 
Massetti and Andres Villaveces (CDC/DVP) បា�គាំតំ្រូទដឹល់ការអភវិឌ្ឍឍ�រ៍ៀរៀបចំំរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះរៀ�កុុង
ដឹំរៀ�ើ រការទាំងំមូល។ Joseph Petraglia (Syntegral), Rebecka Lundgren (សាកលវទិាល័យ University of 
California at San Diego) �ិង Bruce Grant បា�ផ្តាល់ជិំ�ួយបរៀចំេករៀទ�កុុងណែផ្តុកទាំងំរៀ�ះ រមួទាំងំការណែក�ត្រូមួល  
�ិងពត្រូងីក�កមមភាព �ិងវធិា�ការរៀ�ើើយ�បកុុងមូល�ឋ �រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។

�ួរក��់មាគ ល់ថារៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើងរៀ�យ�ហការយាា ងជិិ��ុិទធជាមយួត្រូកុម�ត្រូមប�ត្រូមួលដឹឹកនាំំ
រៀ�យរ�ឋ ភបិាលរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងត្រូបរៀទ�មយួចំំ�ួ�។ រៀ�ក ភ ី�ូ (ត្រូបធា�យ�ាការ�ត្រូមបត្រូមួ
លថុាកជ់ា�ិរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងា រៀលើកុមាររៀ�កមុុជា) �ិង រៀលខាជិំ�ួយធីិការ Glenda Relova (ដឹឹកនាំបំណ្តាា ញ  
ជា�ិរៀដឹើមី ីបញ្ចឈបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ�ត្រូមាបត់្រូបរៀទ�ហីីលីពី�) បា�ដឹឹកនាំ ំត្រូកុមការងារនៃ�រ�ឋ ភបិាលរប�់ខើួ� 

 អងគការយូ�ីរៀ�ហី �ិងនៃដឹ�ូ�ងគម �ីុវលិកុុង ការ��ទនាំជាប�ាបនាំទ បជ់ាមយួអុកពិរៀត្រូគាំះរៀយាបល់។ ការពិភាកាទាំងំរៀ�ះ
បា�រៀធីីើឱ្យយរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះកា�ណ់ែ�មា�ភាពលអត្រូបរៀ�ើរ។ �ហការមីកពី Alianza Nacional Contra La Violencia 
Hacia Niñas, Niños y Adolescentes រៀ�ត្រូបរៀទ�កូ�ុំបី ី�ិងត្រូក�ួងរៀយ�ឌ្ឍរ័ការងារ �ិងអភវិឌ្ឍឍ��៍ងគម 

 �ិងអងគការយូ�ីរៀ�ហីរៀ�អីូហគង�់កប៏ា�ត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ �ិងពិ�ិ�យរៀមើល�ូវ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំ�ិងរៀធីីើឱ្យយរៀ�ៀវរៀ�រៀ�ះកា�ណ់ែ�មា�
ភាពលអត្រូបរៀ�ើរផ្តងណែដឹរ។

ការរៀរៀបចំំរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�ផ្តាល់ជូិ�រៀ�យ Picture Impact។ ការរមួចំំណែ�ករប�់សាា ប�័ទាំងំរៀ�ះបា�រៀធីីើឱ្យយ
ខើឹមសារនៃ�ឯកសាររៀ�ះកា�ណ់ែ�ងាយត្រូ�ួល�ត្រូមាបអ់ុករៀត្រូបើត្រូបា�់ �ិងមា�ការផ្តសពីផ្តាយកា�ណ់ែ�ទូលំទូ�យ។ 

រៀ�ទីបញ្ចេប ់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះរៀធីីើការណែកលមអបណែ�ាមរៀ�រៀលើសុានៃដឹ ជារៀត្រូចំើ� ទ�វ�សរ ៍តាមរយៈអុកជំិនាំញណែផ្តុកណែក�ត្រូមួល 
�ិងពត្រូងីកបណែ�ាម ណែដឹលរមួមា� Ruth Simmons, Peter Fajans �ិង Laura Ghiron (ExpandNet), Jim Ricca 
(JHPIEGO), Larry Cooley (MSI) �ិង Johannes Lin (វទិាសាា � Brookings) ។ 

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើង រៀដឹើមីអីមជាមយួរៀ�ៀវរៀ� INSPIRE Handbook៖ �កមមភាព�ត្រូមាបអ់�ុវ�ាយុទធ
សាស្រ្ត�ាទាំងំ ត្រូបាពីំរ រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ INSPIRE៖ យុទធសាស្រ្ត�ាទាំងំត្រូបាពីំររៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
�ិង INSPIRE៖ រៀគាំលការ�៍ណែ�នាំអំំពី�ូចំនាំករ �ិងត្រូកបខ�ឌ លទធផ្តល។
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រៀហើយអាចំ�កប់ញ្ចេូ លគុាំរៀ�ើងវញិ ផ្លាើ �់បាូរ �ងិណែកលមអបណែ�ាមរៀ�រៀលើឯកសាររៀ�ះ ដឹរាបណ្តាការចំមើងសុានៃដឹរៀ�ះ

 រៀលើករៀ�ើងអំពតី្រូបភពឯកសាររៀ�ះ �ិងរៀធីីើការផ្តសពីផ្តាយរៀ�យមា�ការផ្តដល់�ិទធតិ្រូ�រៀដឹៀងគុាំ។ ឯកសារត្រូបភពទាំងំរៀ�ះ 
 �ងិការចំមើងសុានៃដឹណ្តាមយួម�ិអាចំរៀត្រូបើត្រូបា�់កុុងរៀគាំលប�ំងណែ�ងីរកត្រូបាកចំ់ំរៀ�ញរៀ�ើយ។ 
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អារ�ភ�ថា
ការរៀបាជាា ចំិ�ាថុាកជ់ា�ិរប�់ត្រូបរៀទ�នាំនាំកុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារកា�ណ់ែ�មា�ការរៀកើ�រៀ�ើងយាា ងឆាំបរ់ហ័� 
ចាបត់ាងំពីការបរៀងាើ�អ�ុ�ញ្ញាា អងគការ �ហត្រូបជាជា�ិ�ាីពី�ិទធិកុមារ រៀ�កុុងឆុាំ1ំ989។ អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ�ឺជាវបិ�ាិមយួ
ណែដឹលពិភពរៀ�ករៀ�ណែ�ប�ាត្រូបឈមមុខ រៀ�យមា�ការយកចិំ�ាទុក�ក ់�ិងកិចំេ�ត្រូមប�ត្រូមួលកុុងការរៀ�ះត្រូសាយ។ 

 រៀ�ឆុាំ2ំ016 �ី�ិវធិីីបរៀចំេករៀទ�ពហុភុាកង់ារ ពហុវ�័ិយ 'INSPIRE' ត្រូ�ូវបា�រៀធីីើកា រផ្តសពីផ្តាយ។ INSPIRE បងាា ញអំពី
ត្រូកុមយុទធសាស្រ្ត�ាពិរៀ�� រៀ�យណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងលអបំផុ្ត� រៀដឹើមីជីិួយត្រូបរៀទ� �ិង�ហ�ម�ប៍រៀងាើ�ការយកចំិ�ាទុក�ករ់ៀលើ
កមមវធិីី �ិងការងារទបស់ាា �ត់្រូបកបរៀ�យ�កាា �ុពលបំផុ្ត�កុុងការកា�ប់�ាយអំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។  យុទធសាស្រ្ត�ា INSPIRE 
រមួមា�៖ 

• ការអ�ុវ�ា �ិងការពត្រូងឹងត្រូប�ិទធភាពចំាប់

• �ាង�់រ �ិង�ុ��នៃមើ

• បរយិាកា�មា��ុវ�ាិភាព

• ជិំ�ួយ�ត្រូមាបឪ់ពុកមាា យ �ិងអុកណែ�ទាំំ

• ត្រូបាកច់ំំ�ូល �ិងការពត្រូងឹងរៀ�ដឹឋកិចំេ

• រៀ�វារៀ�ើើយ�ប �ិងគាំតំ្រូទ

• ការអបរ់ ំ�ិងបំ�ិ�ជីិវ�ិ

យុទធសាស្រ្ត�ា INSPIRE �ីមយួៗមា�វធិីីសាស្រ្ត�ាណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងមយួ ឬរៀត្រូចំើ�។ 
ឧទាំហរ�៍នៃ�វធិីីសាស្រ្ត�ា ម�ិបរៀងាើ�បញីី្ចត្រូ�បត់្រូជិុងរៀត្រូជាយនៃ�រៀគាំល�រៀយាបាយ  
កមមវធិីី �ិងការអ�ុវ�ាណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង�ត្រូមាបយុ់ទធសាស្រ្ត�ា�ីមយួៗរៀ�ើយ បាុណែ�ា�ឺជាការ
ព�៌នាំអំពី�ំរណូែដឹលត្រូ�ូវបា�បងាា ញរៀដឹើមីកីា�ប់�ាយលទធភាពកាើ យជាជិ�រងរៀត្រូគាំះ  
ឬជិ�រៀលមើ�នៃ�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ ណែក�ត្រូមូវកតាា ហា�ិភយ័�ត្រូមាបអ់ំរៀពើហិងាទាំងំរៀ�ះ 
ឬកា�ប់�ាយផ្តលវបិាករៀកើ�រៀ�ើងភាើ មៗ �ិងផ្តលវបិាករយៈរៀពលណែវងរៀ�យសារអំរៀពើ
អំរៀពើទាំងំរៀ�ះ។ រៀ�កុុងការអ�ុវ�ាត្រូប�ិទធភាពនៃ�យុទធសាស្រ្ត�ា �ិងវធិីីសាស្រ្ត�ាណែដឹលបា�
�កប់ញ្ចេូ លរៀ�កុុង INSPIRE �ឺអាត្រូ�័យរៀ�រៀលើ�ុ�ភាព �ិងលកខ�ៈនៃ�ការអ�ុវ�ា
យុទធសាស្រ្ត�ា �ិងវធិីីសាស្រ្ត�ាទាំងំរៀនាំះ។ អ�ារា�ម��៍ំរបូងាា ញអំពីការអ�ុវ�ាត្រូបកបរៀ�យ
ត្រូប�ិទធភាព អាចំទទួលបា�រៀជា�ជិយ័ �ិងត្រូបកបរៀ�យការត្រូបុងត្រូបយ�័ុ។  

រៀ�យសារវធិីីសាស្រ្ត�ារប�់ត្រូបរៀទ��ីមយួៗកុុងការរៀ�ះត្រូសាយអំរៀពើហិងារៀលើកុមារមា�
លកខ�ៈខុ�ៗគុាំរៀ�តាម�ត្រូមូវការ អាទិភាព �ិង�ម�ាភាពរប�់ត្រូបរៀទ�រៀរៀងៗខើួ�  
រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីបីងាា ញអពំកីារ�រៀត្រូមចំចំ�ិាណែដឹលត្រូ�ូវរៀធីីើ
រៀ�កុុងការណែក�ត្រូមួល �ិងការរៀធីីើឱ្យយត្រូបរៀ�ើររៀ�ើង�ូវវធិីីសាស្រ្ត�ាពហុវ�័ិយ INSPIRE ។  
ដូឹរៀចំុះ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំផំ្តាល់�ូវឧបករ�៍សាមញ្ចា�ត្រូមាបត់្រូបមូល �ិងវភិា�ព�័ម៌ា�
ណែដឹលត្រូ�ូវការចាពំាចំរ់ៀដឹើមីអី�ុវ�ា�កមមភាព។ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឺជាឧបករ�៍
ជាកណ់ែ�ាង �ិងមា�ភាពប�ណ់ែប�បា�រៀដឹើមីជីិួយអុកបរៀងាើ�រៀគាំល�រៀយាបាយ �ិងអុក
អ�ុវ�ាកុុងការ�រៀត្រូមចំចំិ�ារៀ�រៀពលរៀធីីើការរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ� ណែក�ត្រូមួល �ិងអ�ុវ�ា�កមមភាព
រៀដឹើមីទីបស់ាា � ់�ិងរៀ�ើើយ�បចំំរៀពាះអំរៀពើហងិារៀលើកុមារ។ រៀយើង�ងឹមឹថា រៀ�ៀវរៀ�រៀ�ះ

 �ឺជារៀបាះជិំហា�ដឹ�ំ៏ខា�រ់ៀឆុាំះរៀ�រៀគាំលរៀ�រប�់ INSPIRE កុុងការរៀលើកកមុ�់ជិីវ�ិ
កុមារ �ិងត្រូ�ួសាររប�់ពួករៀ�។
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ការរឭំកពីីសារ�សំំខាន់ន់ៃន់ភសំុ�តាងនៅ�កុ�ង INSPIRE

មុ��ឹងចូំលដឹល់ត្រូបធា�បទនៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម �ួររឭំករៀ�ើងវញិថា រៀគាំលការ�៍�ំខា�រ់ប�់ INSPIRE 
�ឺថា វធិីីសាស្រ្ត�ាត្រូ�ូវរៀផ្លាា �រៀលើការផ្តសពីផ្តាយយុទធសាស្រ្ត�ា �ិងកមមវធិីី ណែដឹលបា�បងាា ញចំា�់ថាមា�ត្រូប�ិទធភាពកុុង
ការកា�ប់�ាយអំរៀពើហិងារៀលើកុមារ ឬកតាា ជិំរញុនៃ�អំរៀពើហិងាទាំងំរៀ�ះ។ យុទធសាស្រ្ត�ា INSPIRE �ីមយួៗមា�វធិីីសាស្រ្ត�ា
ណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងមយួ ឬរៀត្រូចំើ�។ ឧទាំហរ�៍នៃ�វធិីីសាស្រ្ត�ាម�ិបរៀងាើ�បញីី្ចត្រូ�បត់្រូជិុងរៀត្រូជាយនៃ�រៀគាំល�រៀយាបាយ កមមវធិីី 
�ិងការអ�ុវ�ាណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង�ត្រូមាបយុ់ទធសាស្រ្ត�ា�ីមយួៗរៀ�ើយ បាុណែ�ា �ឺជាការព�៌នាំអំពី�ំរណូែដឹលត្រូ�ូវបា�បងាា ញ
រៀដឹើមីកីា�ប់�ាយលទធភាពកាើ យជាជិ�រងរៀត្រូគាំះ ឬជិ�រៀលមើ�នៃ�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ ណែក�ត្រូមូវកតាា ហា�ិភយ័�ត្រូមាបអ់ំរៀពើ
ហិងាទាំងំរៀ�ះ ឬកា�ប់�ាយផ្តលវបិាករៀកើ�រៀ�ើងភាើ មៗ �ិងផ្តលវបិាករយៈរៀពលណែវងរៀ�យសារអំរៀពើអំរៀពើទាំងំរៀ�ះ។ 
រៀ�កុុងការអ�ុវ�ាត្រូប�ិទធភាពនៃ�យុទធសាស្រ្ត�ា �ិងវធិីីសាស្រ្ត�ាណែដឹលបា��កប់ញ្ចេូ លរៀ�កុុង INSPIRE �ឺអាត្រូ�័យរៀ�រៀលើ
�ុ�ភាព �ិងលកខ�ៈនៃ�ការអ�ុវ�ាយុទធសាស្រ្ត�ា �ិងវធិីីសាស្រ្ត�ាទាំងំរៀនាំះ។ អ�ារា�ម��៍ំរបូងាា ញអំពីការអ�ុវ�ាត្រូបកបរៀ�យ
ត្រូប�ិទធភាព អាចំទទួលបា�រៀជា�ជិយ័ �ិងត្រូបកបរៀ�យការត្រូបុងត្រូបយ�័ុ។

ការសេ�ើ�អំន្តីរាគុមន្ត ៍“ស្រ�ក្ដី�សេ�យស្រ��ិទ្ធិិភាព” �ំសេពញតាមល់ក្ដីខណៈវិនិ្តិច័�យយ៉ាា ងតិិចមយួក្ដីុុងចំសេ�មល់ក្ដីខណៈវិនិ្តិច័�យដូច
ខាងសេស្រកាម៖

• ការ�ិកាអំពីផ្តលបាះពាល់ណែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ ឬ�ុ�ភាពមធីយម យាា ង�ិចំចំំ�ួ�ពីរ រៀ�យរៀត្រូបើការសាកលីង
រៀ�យមា�ការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យនៃចំដឹ�យ �ិង/ឬ ការរៀរៀបចំំត្រូបហាកត់្រូបណែហល�ឹងការពិរៀសាធី�ណ៍ែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ បា�
រករៀ�ើញផ្តលបាះពាល់�ួរឱ្យយក��់មាគ ល់ណែផ្តុក�ាិ�ិរៀ�កុុងអំរៀពើហិងាមយួ ឬរៀត្រូចំើ�រៀ�រៀលើកុមារ (ការរៀធីីើបាប ការ�មើុ� 
អំរៀពើហិងារៀលើយុវជិ� អំរៀពើហិងារៀលើនៃដឹរៀ�ុហា �ិងអំរៀពើហិងាផ្តើូវរៀភទ)

• អ�ារា�ម�ត៍្រូ�ូវបា�ចា�ទុ់កថា ត្រូ�ូវបា�ផ្តាល់អ�ុសា�� ៍ណែផ្តអករៀលើការវភិា�រៀមតា (meta-analyses) ណែដឹលមា��ុ�
ភាពខុ�់ �ិងការពិ�ិ�យរៀមើលជាលកខ�ៈត្រូបព�័ធរៀ�រៀលើលទធផ្តលនៃ�ការវាយ�នៃមើរៀលើអ�ារា�ម�ជ៍ារៀត្រូចំើ�។

អំន្តីរាគុមន្ត ៍“ថ្លែដល់អាចទ្ធិទ្ធិួល់សេ�គុជ័�យ” គុឺ�អំន្តីរាគុមន្ត ៍ថ្លែដល់សេ�ក្ដីុុងសេ�ះ៖

• ការ�ិកាអំពីផ្តលបាះពាល់ណែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ ឬ�ុ�ភាពមធីយម យាា ង�ិចំចំំ�ួ�ពីរ រៀ�យរៀត្រូបើការសាកលីង
រៀ�យមា�ការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យនៃចំដឹ�យ �ិង/ឬ ការរៀរៀបចំំត្រូបហាកត់្រូបណែហល�ឹងការពិរៀសាធី�ណ៍ែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ បា�
រករៀ�ើញផ្តលបាះពាល់�ួរឱ្យយក��់មាគ ល់ណែផ្តុក�ាិ�ិរៀ�កុុងអំរៀពើហិងាមយួ ឬរៀត្រូចំើ�រៀ�រៀលើកុមារ (ការរៀធីីើបាប ការ�មើុ� 
អំរៀពើហិងារៀលើយុវជិ� អំរៀពើហិងារៀលើនៃដឹរៀ�ុហា �ិងអំរៀពើហិងាផ្តើូវរៀភទ)

• ការ�ិកាអំពីផ្តលបាះពាល់ណែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ ឬ�ុ�ភាពមធីយមយាា ង�ិចំមយួ រៀ�យរៀត្រូបើការសាកលីង
រៀ�យមា�ការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យនៃចំដឹ�យ �ិង/ ឬ ការរៀរៀបចំំត្រូបហាកត់្រូបណែហល�ឹងការពិរៀសាធី�ណ៍ែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ 
បា�រករៀ�ើញផ្តលបាះពាល់អំរៀណ្តាយផ្តល មា�សារ�ំខា�ណ់ែផ្តុក�ាិ�ិ�ត្រូមាបហ់ា�ិភយ័មយួ ឬរៀត្រូចំើ� ឬកតាា ការពារ
�ត្រូមាបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ (ដូឹចំជា ការទទួលបា�ការអបរ់ ំជំិនាំញរៀមើលណែ�កូ�រៀ�យវជិិីមា� ការទំនាំកទ់ំ�ង
រវាងពុកមាា យ �ិងកូ�អំពីយុទធសាស្រ្ត�ាត្រូបកបរៀ�យត្រូប�ិទធភាពរៀដឹើមីរីៀជិៀ�វាងការជិួបត្រូបទះអំរៀពើហិងា ការបរៀងាើ�
ការត្រូ�បត់្រូ�ងពី�ំណ្តាកឪ់ពុកមាា យ)។

�មា�ធាតុិអំនុ្តវិតីិ “ស្រ�ក្ដី�សេ�យការស្រ�ុងស្រ�យ�តុិ” នៃន្តក្ដីញ្ចច��់សេចចក្ដីសេទ្ធិ��ំសេពញតាមល់ក្ដីខណៈវិនិ្តចិ័�យយ៉ាា ងតិិចមយួដូចតិសេ�៖

• ��ធិ�ញ្ញាា  ឬដំឹរៀណ្តាះត្រូសាយជា�កលបា�កំ��ថ់ា អ�ារា�ម��៍ឺកតាា ដឹ�ំ៏ខា��់ត្រូមាបក់ា�ប់�ាយអំរៀពើហិងារៀលើ
កុមារ។

• អ�ារា�ម�ត៍្រូ�ូវបា�បងាា ញតាមរយៈការ�ិកាណែបប�ុ�ភាព ឬណែបប�រៀងា� ថាមា�ត្រូប�ិទធភាពកុុងការកា�ប់�ាយ
អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។
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ត្រូបរៀភទនៃ��មា�ធា�ុអ�ុវ�ារៀ�យត្រូបងុត្រូបយ�ុ័�ឺ�ត្រូមាប ់រៀត្រូបើ�ចិំ�ួចំ �ិង�ត្រូមាបត់្រូ�បដឹ�ា បរ់ៀលើអ�ារា�ម�ណ៍ែដឹលតាមលកខ
�ៈ�ីមយួៗម�ិអាចំរៀធីីើរៀ���ារៀ�រៀលើត្រូប�ិទធភាពរៀ�យរៀត្រូបើវធិីសីាស្រ្ត�ាណែបបពិរៀសាធី� ៍ឬត្រូបហាកត់្រូបណែហល�ងឹការពរិៀសាធី�។៍ 
ឧទាំហរ�៍ ការរៀធីីើអ�ារា�ម�ទ៍ាំងំរៀ�ះរមួមា� ចំាបហ់ាមឃា�ក់ារ�កទ់�ឌ កមមរៀ�យហងិារៀលើកុមារព�ំីណ្តាកឪ់ពុកមាា យ 
ត្រូ�ូបរៀត្រូងៀ� �ិងអុកណែ�ទាំរំៀផ្តសងរៀទៀ� �ិងចំាបហ់ាមឃា�ក់ារររំៀ�ភបពំា�ផ្តើូវរៀភទ �ិងការរៀកងត្រូបវញ័្ចេ រៀលើកុមារ។ 

កត្រូមងភ�ាុតាងអំពីត្រូប�ិទធភាព CDC (CDC Continuum of Evidence of Effectiveness) �ឺជាការបងាា ញរបូភាព
របូភាពអំពីកត្រូម�ិភ�ាុតាង �ិងការពិចារណ្តាពាកព់�័ធ�ឹងភ�ាុតាង។ ឧបករ�៍រៀ�ះមា�បំ�ងជិួយ�ត្រូមួលដឹល់ការយល់
ដឹឹងរមួ អំពីភ�ាុតាងលអបំផុ្ត�ណែដឹលមា�រៀ�កុុងណែផ្តុកទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងា។  ឧបករ�៍រៀ�ះផ្តាល់�ូវភាសាសាមញ្ចាកុុង
ការពិចារណ្តារៀលើភ�ាុតាងកុុងការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាអំពីកមមវធិីី �ិងរៀគាំល�រៀយាបាយទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងា។

ភ�ាុតាងណែដឹលមា�លអបំផុ្ត� ផ្តដល់លទធភាពឱ្យយភា�ីពាកព់�័ធណែផ្តុកទបស់ាា � ់អំរៀពើហិងា អាចំកំ��ថ់ារៀ�ើកមមវធិីី ការអ�ុវ�ា 
 ឬរៀគាំល�រៀយាបាយទបស់ាា � ់ទំ�ងជា�រៀត្រូមចំលទធផ្តល �ិងតាមររៀបៀបណែដឹលខើួ�ចំងប់ា�ណែដឹរឬរៀទ។ ត្រូប�ិ�រៀបើមា�

ភ�ាុតាងកា�ណ់ែ�រងឹមាណំែដឹលគាំតំ្រូទកមមវធិីីមយួ�ឹងរៀធីីើឱ្យយការអ�ុវ�ាកមមវធិីីរៀ�ះកា�ណ់ែ�មា�លទធភាពខុ�់កុុងការកា�ប់�ាយអំរៀពើ
ហិងាត្រូបកបរៀ�យត្រូប�ិទធភាព។ 

រៀ�រៀពលត្រូ�ូវបា�រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ� ជាធីមមតាអ�ារា�ម� ៍�ឹងត្រូ�ូវរៀធីីើការណែក�ត្រូមួល តាមបរបិទមូល�ឋ � រៀ�យរកាបា��ូវលកខ�ៈ 
�ំខា�់ៗ  ណែដឹលរៀធីីើឱ្យយអ�ារា�ម�ម៍ា�ត្រូប�ិទធភាពតាងំពីដឹំណ្តាកក់ាលដឹំបូង។ ការអ�ុវ�ារៀ�ះត្រូ�ូវបា�រៀ�ថា ការរកាភាព
�ុត្រូកឹ�រប�់កមមវធិីី រៀហើយរៀដឹើមីអី�ុវ�ាណែបបរៀ�ះ ចាបំាចំត់្រូ�ូវរៀធីីើការពិចារណ្តារៀ�រៀលើជិំហា�ជាប�ាបនាំទ បដូ់ឹចំខាងរៀត្រូកាម៖

1. ទទួលបា�ឯកសារកមមវធិីីរៀដឹើម (ជាទូរៀ� ពីអុករៀរៀបចំំកមមវធិីី) ។

2. បរៀងាើ��ំរ�ូកាវជីិាកមមវធិីីណែដឹលបងាា ញអំពីការផ្លាើ �់បាូរណែដឹលចំងប់ា�។

3. កំ���់មា�ភា��ុូលរប�់កមមវធិីី ឬណែផ្តុកម�ិទាំ�ស់ាគ ល់អំពីលកខ�ៈអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត�រប�់នៃ�កមមវធិីីរៀនាំះ។

4. កំ��ភ់ាពម�ិត្រូ�ូវគុាំណែដឹលអាចំមា�រវាង�ំរកូមមវធិីីរៀដឹើម �ិងបរបិទ�មី។

5. ត្រូប�ិ�រៀបើត្រូ�ូវការ �ូមរៀធីីើការណែក�ត្រូមួលកមមវធិីីរៀដឹើមរៀដឹើមីបីំរៀពញ�ត្រូមូវការបរបិទ រៀ�យរកាបា��ូវ�ុត្រូកឹ�ភាព។ 
ឯកសារកមមវធិីីរៀដឹើម�ួររៀធីីើការណែក�ត្រូមួល រៀ�យមា�រៀគាំលរៀ�កា�ប់�ាយភាពម�ិត្រូ�ូវគុាំ។

�ំ�ួរទូូសៀ��យួចំំនិួនិអំំពីីភ�ុុតាង 

រៀ�រៀពលរៀយើង�ិ�អំពីអីីណែដឹលជាភ�ាុតាងត្រូ�បត់្រូគាំ�រ់ៀដឹើមីរីៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�អ�ារា�ម��៍ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម 
�ំ�ួរទូរៀ�មយួចំំ�ួ�រៀលចំរៀ�ើង។ ខាងរៀត្រូកាមរៀ�ះ រៀយើងបា�រាយ�ំ�ួរចំំ�ួ�ត្រូបាមំយួណែដឹលអុករៀត្រូបើត្រូបា�់អាចំមា�  
�ិងផ្តាល់�ូវការណែ�នាំបំណែ�ាមរៀទៀ�។ 

 1.  “ដៃ�គូូ INGO មួយួចំំនួួនួរបស់់យើយើងបានួអនុួវត្តតស់កមួមភាពយើ�យយើ�គូជ័យ័យើ�កុុង 
  ប្របយើ�ស់�យើប្រចំើនួយើ�យើ�ើពភិពយើ�ក។ យើត្តើ��ធផ�យើ�ះប្រគូបប់្រ�នួដ់ែ��យើយើងអាចំស់នួមត្តថា 

   ស់កមួមភាពមានួប្របសិ់�ធភាព នួងិកុុងការអនុួវត្តតស់កមួមភាពយើ��យីើនួះដែ�រឬយើ�?” 

ភ�ាុតាងណែបបពិរៀសាធី��៍ឺជាត្រូបរៀភទភ�ាុតាងណែដឹលណែផ្តអករៀលើការយល់ដឹឹងវជីិាជីិវៈ ឬបទពិរៀសាធី�ព៍ីមុ�។ ភ�ាុតាងត្រូបរៀភទ
រៀ�ះមា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការបងាា ញអំពីររៀបៀបអ�ុវ�ាអ�ារា�ម�ឱ៍្យយបា�លអត្រូបរៀ�ើ បាុណែ�ាវាម�ិណែម� �ត្រូមាបជ់ិំ�ួ�ឱ្យយភ�ាុតាងលអ 
បំផុ្ត� អំពី ត្រូប�ិទធភាពរៀ�ើយ។ រៀដឹើមីឱី្យយកមមវធិីី ឬរៀគាំល�រៀយាបាយមយួត្រូ�ូវបា�ចា�ទុ់កថាគាំតំ្រូទរៀ�យភ�ាុតាងលអបំផុ្ត� 
ចាបំាចំត់្រូ�ូវអ�ុវ�ាការវាយ�នៃមើណែដឹលបងាា ញថា កមមវធិីី ឬ រៀគាំល�រៀយាបាយ មា�ត្រូប�ិទធភាពកុុងការកា�ប់�ាយលទធផ្តល
ពាកព់�័ធ�ឹងអំរៀពើហិងា។ ភ�ាុតាងណែបបពិរៀសាធី�ម៍ា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការកំ��អ់ំពីររៀបៀបអ�ុវ�ាវារៀ�យរៀជា�ជិយ័ រៀហើយ
ទិ�ុ�យ័វាយ�នៃមើមា�ភាពចាបំាចំរ់ៀដឹើមីកីំ��ថ់ារៀ�ើ កមមវធីិី ឬរៀគាំល�រៀយាបាយណែដឹលពឹងណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងលអបំផុ្ត�ណែដឹល
មា� (រៀ�ផ្តងណែដឹរថា ណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង) ។ 
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 2.  “យើយើងពឹងដែផែកអនួតរាគូមួនួរ៍បស់់យើយើងយើ�យើ�ើការអនុួវត្តត�ែបំផុត្ត។ យើត្តើចំំណុុចំយើនួះ
   ប្រគូបប់្រ�នួស់់ប្រមាបគ់ូិត្តថា អនួតរាគូមួនួរ៍បស់់យើយើងពឹងដែផែកយើ�ើភស់តុតាងដែ�រឬយើ�?”

កមមវធិីី រៀគាំល�រៀយាបាយ �ិងអ�ារា�ម�ទ៍បស់ាា �រ់ៀ�យណែផ្តអករៀលើការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត� ឬត្រូទឹ�ាីត្រូ�ឹមត្រូ�ូវណែ�ងណែ�រៀ�ើញមា�រៀ�
កុុងធីមមជា�ិ �ិងចាកឫ់��ល់រៀ�កុុង�ំ�ិ�ដឹរ៏ងឹមារំប�់អុកជំិនាំញ។ មូល�ឋ �ត្រូ�ឹះត្រូបរៀភទរៀ�ះផ្តាល់�ូវចំំ�ុចំចាបរ់ៀផ្តាើមដឹ៏
លអ�ត្រូមាបក់ារអភវិឌ្ឍឍអ�ារា�ម�រ៍ៀដឹើមីទីបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ រៀទាំះជាយាា ងរៀ�ះកដី ការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត� ម�ិរៀយាបល់
រប�់អុកជំិនាំញ �ិងត្រូទឹ�ាីត្រូ�ឹមត្រូ�ូវម�ិផ្តាល់�ូវកត្រូម�ិភ�ាុតាងអំពីត្រូប�ិទធភាពដូឹចំគុាំរៀ��ឹងកមមវធិីីណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង �ិង
ការវាយ�នៃមើដឹច៏ំា�់��់រៀ�ើយ។ ការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត�ម�ិត្រូ�ូវបា�ធានាំថា�ឹងផ្តាល់លទធផ្តលត្រូបកបរៀ�យត្រូប�ិទធភាព
រៀ�ើយ។ រៀ�យសារមូលរៀហ�ុរៀនាំះរៀហើយ រៀទើបការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត��ួររៀធីីើការវាយ�នៃមើ រៀ�យរៀត្រូបើណែបបណែផ្ត�នៃ�វាយ�នៃមើដឹ៏
មា�ច់ំ�រ់ៀដឹើមីកីំ��ថ់ារៀ�ើ ការអ�ុវ�ា ទាំងំរៀ�ះមា� ត្រូប�ិទធភាពកុុង ការទបស់ាា � ់អំរៀពើហិងាណែដឹរឬរៀទ។ កុុងករ�ីជារៀត្រូចំើ� 
អាចំមា�កមមវធិីី ឬរៀគាំល�រៀយាបាយជិំ�ួ�ពី INSPIRE ណែដឹល�ើុះបញ្ញាេ ំងអំពីការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត� �ិងណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងណែដឹល
មា�រៀត្រូចំើ� បំផុ្ត�អំពីត្រូប�ិទធភាព។

 3.  “ប្របសិ់នួយើបើយើយើងមានួបំណុងចំងយ់ើរៀបចំំអនួដរាគូមួនួដ៍ែ��បចុុំបបនុួនឹួងប្រតូ្តវបានួចាត្តថុ់ាកថ់ា� 
   “ប្របងុប្របយតុ័្ត” យើត្តើប្របយើភ�ដៃនួការវាយ ត្តដៃមួៃ ឬការសិ់កាណាមួយួដែ��មានួភាព ចាបំាចំ?់” 

ជាដឹំបូង អុកត្រូ�ូវកំ��ថ់ារៀ�ើកិចំេអ�ារា�ម�ព៍ាកព់�័ធពិ�ជាមា�លកខ�ៈត្រូ�ឹមត្រូ�ូវតាមការត្រូប�ិប�ាិរៀ�យបងាា ញយាា ងចំា�់
ថាវាម�ិអាចំវាយ�នៃមើរៀ�យរៀត្រូបើរៀត្រូបើវធិីីសាស្រ្ត�ាណែបបពិរៀសាធី� ៍ឬត្រូបហាកត់្រូបណែហល�ឹងការពិរៀសាធី�។៍ ត្រូប�ិ�រៀបើអាចំរៀធីីើបា� 
អ�ារា�ម�ម៍�ិ�ួរ�ករ់ៀ�ម ះ ថាជាការអ�ុវ�ាត្រូបកប រៀ�យការត្រូបុងត្រូបយ�័ុរៀ�ើយ បាុណែ�ាផ្តទុយរៀ�វញិ�ួររៀធីីើការវាយ�នៃមើឱ្យយបា�
ត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ។ ត្រូប�ិ�រៀបើកិចំេអ�ារា�ម�ព៍ាកព់�័ធត្រូ�ូវបា�រករៀ�ើញថាត្រូ�បតាម�ិយម�យ័នៃ�ការអ�ុវ�ារៀ�យត្រូបុងត្រូបយ�័ុ 

 វាអាចំមា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុង ការរៀត្រូបៀបរៀធីៀបថារៀ�ើ កិចំេអនាំា រ�ម�រ៍ៀ�ះរៀគាំរពរៀ�តាមឧទាំហរ�៍រៀផ្តសងរៀទៀ�នៃ�ការអ�ុវ�ាការ
ត្រូបុងត្រូបយ�័ុត្រូ�រៀដឹៀងគុាំរៀ�យរៀត្រូបើវធិីីសាស្រ្ត�ា�ុ�ភាពយាា ងដូឹចំរៀមាចំ។ 

 4.  “យើត្តើយើយើងគួូរយើ�ើើ�ូចំយើមួដចំ ប្របសិ់នួយើបើយើយើងបានួដែកស់ប្រមួួ� និួង យើរៀបចំំកប្រមួតិ្តអនួតរាគូមួនួ៍
   រចួំយើ�ើយយើ�យពំុបានួវាយត្តដៃមួៃអពំបី្របសិ់�ធភាព នួងិភាពសុ់ប្រកតឹ្តយើ�ើមួបយីើរៀបចំំគំូរដូៃនួការអនុួវត្តត?”

កមមវធិីីភា�រៀត្រូចំើ�បា�អ�ុវ�ារៀដឹើមីទីបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងា �ិងរៀធីីើឱ្យយត្រូបរៀ�ើររៀ�ើង�ូវ ជីិវ�ិរប�់យុវជិ�ជាអកុ�ល ម�ិបា�
ផ្តាល់�ូវផ្តលណែដឹលរពំឹងទុករៀ�រៀពលរៀធីីើការ វាយ�នៃមើយាា ងមា�ច់ំ� ់ឬចំំណ្តាយ�វកិារៀដឹើមីអី�ុវ�ារៀត្រូចំើ�ជាង អីីណែដឹលពួករៀ� 
ទទួលបា�។ INSPIRE រៀលើកកមុ�់ណែ�កិចំេអ�ារា�ម�ណ៍ែដឹលមា� ភ�ាុតាងលអបំផុ្ត� រៀត្រូពាះវាជា កមមវធិីីណែដឹលមា�ភាព
ចំា�់��់។ កមមវធិីីណែដឹលម�ិត្រូ�ូវបា�វាយ�នៃមើ ឬវាយ�នៃមើម�ិបា�លអ —រៀទាំះជាពឹងណែផ្តអក ឬម�ិពឹងណែផ្តអករៀលើត្រូទឹ�ាីត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ 
ករ៍ៀ�យ —កត៍្រូ�ូវបា�ចា�ទុ់កថាមា�ត្រូប�ិទធភាពណែដឹលម�ិបា�ដឹឹង។ វាម�ិត្រូ�ូវបា�ដឹឹងថារៀ�ើកមមវធិីីទាំងំរៀ�ះ

 ផ្តាល់�ូវត្រូប�ិទធភាពទបស់ាា �រ់យៈរៀពលខើី �ិង/ឬរយៈរៀពលណែវងណែដឹរឬរៀទ។ យុទធសាស្រ្ត�ា �ិងកិចំេអ�ារា�ម� ៍INSPIRE  
ណែដឹលបា�រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�រៀដឹើមី�ីំណ្តាងឱ្យយអ�ារា�ម�ណ៍ែដឹលត្រូ�ូវបា�អ�ុវ�ា �ិងវាយ�នៃមើរៀ�កុុងសាា �ភាពធី�ធា�កត្រូម�ិទាំប។ 
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 5.  “ប្របសិ់នួយើបើយើយើងស់ប្រមួបស់ប្រមួួ�អនួតរាគូមួនួដ៍ែ��បានួដែណុ�យំើ�យ INSPIRE  
 យើត្តើវាយើ�ដែត្តបំយើពញតាមួស់តង�់រ INSPIRE ស់ប្រមាបក់ារ�កប់ញូុ្ចូ��អនួតរាគូមួនួ ៍
 ដែផែកយើ�ើភស់តុតាង ដែ�រឬយើ�?”

រៀ�យសារសាា �ភាព �ិង�ហ�ម��៍ីមយួៗមា�លកខ�ៈពិរៀ���ចំរ់ៀ�យណែ�ក អុកអាចំរៀមើលរៀ�ើញខើួ�ឯង�ាិ� 
 កុុងសាា �ភាពណែដឹលអុកត្រូ�ូវរៀធីីើរៀ�ចំកដ�ីរៀត្រូមចំចំ�ិាអំពរីរៀបៀប�ើងឹណែ�ើងរវាងការផ្តដល់វធិីសីាស្រ្ត�ាទបស់ាា �ណ់ែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងណែដឹល

មា�លអបំផុ្ត�ដូឹចំណែដឹលកំ��ច់ំងប់ា� ជាមយួ�ឹងភាពជាកណ់ែ�ដងនៃ�បរបិទកុុងមូល�ឋ �រប�់អុក។ ការ�ត្រូមប�ត្រូមួល�ឺជា
ការផ្លាើ �់បាូរចំំរៀពាះកមមវធិីី ឬអ�ារា�ម� ៍INSPIRE រមួទាំងំការណែក�ត្រូមួល �ិងការរៀរៀបចំំលំ�បរ់ៀ�ើងវញិផ្តងណែដឹរ។ �ូមចាថំា  
អុក�ឹងចំងក់ំ��ថ់ារៀ�ើការ�ត្រូមប�ត្រូមួលណែដឹលបា�រៀ�ុើរៀ�ើងគាំតំ្រូទដឹល់ធា�ុ�ំខា�់ៗ  �ិងម�ិរៀធីីើឱ្យយបាះពាល់ដឹល់ 

 “ធា�ុផ្តសមំា�ត្រូប�ិទធភាព” នៃ�កិចំេអ�ារា�ម�រ៍ៀ�ើយ។ ការពិរៀត្រូគាំះរៀយាបល់ជាមយួអុករៀរៀបចំំកមមវធិីី �ិងអុកអ�ុវ�ារៀជា�ជិយ័ 
អាចំជិួយអុកឱ្យយយល់អំពីទិដឹឋភាពកមមវធិីី�ំខា�់ៗ ណែដឹលម�ិ�ួរផ្លាើ �់បាូរ �ិងទិដឹឋភាពណែដឹលអាចំរៀធីីើការណែក�ត្រូមួលបា�។ 
ត្រូប�ិ�រៀបើអាចំ ការណែក�ត្រូមួល�កមមភាព�ួររៀធីីើការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យរៀ�យយកចំិ�ាទុក�ករ់ៀដឹើមីធីានាំថា រៀគាំលការ�៍�ំខា�់ៗ
កំពុងត្រូ�ូវបា�អ�ុវ�ាតាម។

 6.  “ការពប្រងីកបញ្ចូឈរទាំងំពីរ (បញូុ្ចូ�ស់កមួមភាពយើ�កុុងប្របពន័ួធ�ត្តិ) និួងការពប្រងីកយើផដក 
   (ការឈានួយើ���់) និួងមានួសារ�សំ់ខានួ។់ ប្របសិ់នួយើបើយើយើងប្រត្តូវកំណុត្តអ់ា�ិភាពមួយួ 

   យើត្តើគូួរយើ�ើើការកំណុត្តម់ួយួណា?” 

ការពត្រូងីកណែបបបញ្ចឈរ �ិងរៀផ្តដក នៃ�អ�ារា�ម�ណ៍ែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងណែដឹលមា�ភា�រៀត្រូចំើ�បំផុ្ត� �ុទធណែ�មា�សារ�ំខា�ទ់ាំងំពីរ។ 
ការពត្រូងីកណែបបបញ្ចឈរ (រៀនាំះ�ឺការធានាំថា រៀគាំល�រៀយាបាយ ត្រូបព�័ធ�វកិា រដឹឋបាល ការប�ាុ ះបណ្តាា ល �ិងត្រូបព�័ធផ្តាល់
រៀ�វារប�់ត្រូបរៀទ�មយួ�ឹងគាំតំ្រូទដឹល់ការផ្តសពីផ្តាយថុាក�់ំប� ់ឬថុាកជ់ា�ិ) �ួរណែ�ជារៀគាំលរៀ�ដឹ�ំ៏ខា� ់រៀត្រូពាះវា�ើងកា�់
ការពត្រូងីកណែបបបញ្ចឈរណែដឹលរៀ�ដឹឋកិចំេមាត្រូ��ឋ �អាចំ�រៀត្រូមចំបា� រៀហើយលទធភាពនៃ��ិរ�ារភាពត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�។ ការខកខា�
កុុងការទទួលបា�ការរៀបដជាា ចំ�ិាដំឹបងូ ណែដឹលការពត្រូងកីណែបបបញ្ចឈរផ្តាល់ឱ្យយរៀយើង�ូវអ�ារា�ម�ព៍ាកក់ណ្តាា លមាត្រូ��ឋ �រៀត្រូចំើ�រៀពក 
ណែដឹលរៀ�ណែ�ជាជិំ�ួយរប�់មាេ �់ជិំ�ួយរៀ�យគាំម �យុទធសាស្រ្ត�ាចាករៀចំញ។ បាុណែ�ាការពត្រូងីកណែបបបញ្ចឈរ �ឺជាកិចំេការពិបាក
រៀហើយត្រូ�ូវការការចូំលរមួយាា ង�កមមពី�ំណ្តាករ់�ឋ ភបិាលរយៈរៀពលជារៀត្រូចំើ�ឆុាំ។ំ ចាបរ់ៀផ្តាើមជាមយួ�ឹងកត្រូម�ិខើះនៃ�
ការពត្រូងីកណែបបរៀផ្តដកអាចំមា�លទធភាពជាង រៀ�រៀពលណែដឹលការរៀបាជាា ចំិ�ារៀ�មា�កត្រូម�ិ។ ការពត្រូងីកណែបបរៀផ្តដកអាចំមា��នៃមើ
កុុងការចំងត្រូកងឯកសារ�ាីពីត្រូប�ិទធភាពនៃ�អ�ារា�ម�រ៍ៀ�កុុងសាា �ភាពចំត្រូមុះមយួ  �ិងរៀ�កុុងការជិួយរៀដឹើមីឱី្យយយល់អំពី
ឱ្យកា� �ិងបញ្ញាា ត្រូបឈមកុុងការផ្តដល់រប�់ខើួ�រៀ�កុុងបរយិាកា�រៀផ្តសងៗគុាំ។ បនាំទ បម់ក ព�័ម៌ា�ទាំងំរៀ�ះអាចំរៀត្រូបើត្រូបា�់
រៀដឹើមីគីាំតំ្រូទឱ្យយមា�ការពត្រូងីកបណែ�ាមនៃ�ការអ�ារា�ម�ណ៍ែដឹលបងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាពពិ�ត្រូបាកដឹ។ 
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នៅ���អ្វីើីបាន់ជាគ្រឹះ�ូវនៅគ្រឹះប�គ្រឹះបាស់ំវ�ិីសាស្រ្តសំុដែ�លមាន់ការនៅរៀបចំនៅ��មី ី
នៅ�ើ�ការដែកសំគ្រឹះមួល ន់ិងពីគ្រឹះងីកបដែន់ែម?

សៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំ ំINSPIRE សៀ�ះម៉ូ�ិណែម៉ូ�ជាធ�ធា�បសៀ�េក្នុសៀទ�កុុ្នុងការបញ្ចេបអំ់ំសៀពើហិងិាសៀលើកុ្នុមារជាក្នុល់ាក្នុ់
សៀ�ើយ។ ផុុ្ទុយសៀ�វញិ វាគូជឺាធ�ធា�ម៉ូយួកុុ្នុងការណែក្នុ�ម្រួម៉ូលួ �ងិពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូ��វក្នុម៉ូមវធិទីបស់្កាា ត់អំ់ំសៀពើហិងិា
សៀលើកុ្នុមារ សៀ�ើម៉ូីធីានាំថា ក្នុម៉ូមវធិទីាំងំសៀ�ះម្រួ�បសៀ�តាម៉ូភ�តុតាងណែ�លមា�ម្រួស្កាបប់ា�សៀម្រួ�ើ�បំផុ្ទុត់តាម៉ូណែ�ល
សៀធើើបា� �ងិជាណែផុ្ទុក្នុម៉ូយួដៃ�ណែផ្ទុ�ការ�ក្នុម៉ូមភាពថុាក្នុជ់ាត់រិប�់ម្រួបសៀទ��ីម៉ូយួៗ។  

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឺជាឯកសាររៀយាងណែដឹលអាចំរៀត្រូបើត្រូបា�់បា� រៀ�យសារ�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើ កុមារជាអាទិភាព
ត្រូ�ូវបា�រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ� �ិងអ�ុវ�ា។ រៀទាំះបីជាការ�ត្រូមប�ត្រូមួល ឬពត្រូងីកបណែ�ាមម�ិណែម�ជា�ំ�ិ��មីចំំរៀពាះអុកអា�ភា�រៀត្រូចំើ� រៀទើប
រៀយើងណែ�ងណែ�ត្រូបាត្រូ�័យទាំកទ់ងជាមយួពួករៀ�រៀ�យពំុមា�ការរៀរៀបចំំណែផ្ត�ការត្រូ�បត់្រូគាំ�។់ រៀយើងអាចំរៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាណែក�ត្រូមួល
រៀ�យពុំបា��ិ�ទុកជាមុ�អំពីការផ្លាើ �់បាូរធី�ធា� �ម�ាភាព អា��ាិ រៀគាំល�រៀយាបាយ ឬរៀពលរៀវ�រៀ�ើយ។ ជារៀរឿយៗ រៀយើង
�រៀត្រូមចំចិំ�ាពត្រូងីក�កមមភាពទបស់ាា �វ់អំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�ទីតាងំ�មី រៀ�យ��ម�ថ់ា�កមមភាពទាំងំរៀ�ះ�ឹងចាកឫ់��ល់
រៀ�យពុំ�ិ�ពីអំពី�ិរ�ារភាពរយៈរៀពលណែវង។ រៀយើងអាចំរៀចំៀ�វាងបញ្ញាា រៀ�ះរៀ�យបរៀងាើ�យុទធសាស្រ្ត�ា�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក
បណែ�ាមណែដឹលមា�រៀរៀបចំំ�មុ�័ធ។ កតាា រៀ�ះ�ឹងគាំតំ្រូទដឹល់ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់ត្រូបរៀទ�រៀយើងកុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ
រៀ�យបរៀងាើ�រៀគាំលរៀ�ណែដឹល�មត្រូ�បរៀ��ឹងលកខខ�ឌ កុុង�ំប� ់កំ���់ិយាមរៀដឹើមីដីឹឹងថារៀ�ើរៀយើងកំពុង�រៀត្រូមចំរៀគាំលបំ�ង
រប�់រៀយើងណែដឹរឬរៀទ �ិងបរៀងាើ�លកខខ�ឌ ណែដឹលជិួយរៀយើងកុុងការពត្រូងីក �ិងធានាំចំីរភាពរៀជា�ជិយ័។  

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំINSPIRE �ដីពកីារណែក�ត្រូមលួ �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម បា�បងាា ញថារៀ�ើ�មា�ធា�ុ�ំខា� ់�ិងម�ិ�ំខា�អ់ាចំ
រៀត្រូបើត្រូបា�់�ត្រូមាប�់មា�ធា�ុនៃផ្តទខាងរៀលើយាា ងដូឹចំរៀមដចំ។ ដូឹចំណែដឹលបា�រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំ�ងិឯកសារ INSPIRE 
រៀផ្តសងរៀទៀ� �ឹងមា�សារត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការទាំកទ់ងអុកបរៀងាើ� �ិងអុកអ�ុវ�ា�កមមភាពណែដឹលទទលួបា�រៀជា�ជិយ័រៀដឹើមីណីែ�ងីយល់
ពកីារយល់រៀ�ើញរប�់ពកួរៀ�អំពថីារៀ�ើមា�ចំំ�ុចំ�ំខា�អ់ីខីើះរៀ�កុុង�កមមភាព �ងិថារៀ�ើធា�ុខុ�ៗគុាំត្រូ�ូវបា��កប់ញ្ចេូ លរៀ�
កុុងត្រូទឹ�ាី�ំខា�ន់ៃ�ការផ្លាើ �់បដូររប�់វាយាា ងដូឹចំរៀមដចំ។ វាកអ៏ាចំជាការព�ិផ្តងណែដឹរ ណែដឹលរៀ�កុុងសាា �ភាពណែដឹលមា�ធី�ធា�ទាំប 
ការណែក�ត្រូមលួត្រូ�ូវបា�ក�ំ�អ់ាទភិាព �ិងអ�ុវ�ាជាប�ាបនាំទ បត់្រូ�បរៀ�តាមធី�ធា�ណែដឹលមា�។ ត្រូប�ិ�រៀបើអាចំ ការណែក�ត្រូមលួ
�កមមភាព�រួរៀធីីើការត្រូ�ួ�ព�ិ�ិយរៀ�យយកចិំ�ាទុក�ករ់ៀដឹើមីធីានាំថា រៀគាំលការ�៍�ំខា�់ៗ កំពុងត្រូ�ូវបា�អ�ុវ�ាតាម។

នៅ��ន់រណាខ្លះះ��ួរនៅគ្រឹះប�នៅសំៀវនៅ�ដែណនាំនំៅន់�?

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�តាកណ់ែ�ងរៀ�ើងរៀ�យ��ិ�ូរអំព ី“អុករៀត្រូបើត្រូបា�់” មយួចំំ�ួ�។ រៀ�ៀវរៀ�រៀ�ះមា�រៀគាំលរៀ��ំខា�ប់ផុំ្ត�
រៀដឹើមីជីិយួដឹល់យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា�ទិបស់ាា �អ់រំៀពើហងិារៀលើកុមារណែដឹលដឹកឹនាំរំៀ�យរ�ឋ ភបិាល (ឧទាំហរ�៍ ត្រូកមុការងារ
អ�ារត្រូក�ួង ��ៈកមមការដឹកឹនាំ។ំល។) រៀ�កុុងត្រូបរៀទ�នាំនាំ។ រៀយើង�ងឹមឹថា រៀ�ៀវរៀ�រៀ�ះ�ងឹដឹល់ត្រូបរៀទ�នាំនាំកុុងការអ�ុវ�ា 
“កញ្ចេក�់ើុះបញ្ញាេ ងំ” អំពកីារណែក�ត្រូមលួ �ងិពត្រូងីកបណែ�ាម រៀ�កុុងណែផ្ត�ការ�កមមភាពថុាកជ់ា�រិប�់ខើួ�។ អុករៀត្រូបើត្រូបា�់ជារ�ឋ ភបិាល
រៀផ្តសងរៀទៀ�អាចំរៀ�ថុាក�់បំ� ់ថុាកម់�ទរី ឬត្រូ�កុ ណែដឹលរៀដឹើរ�ជួាធី�ធា�មូល�ឋ ��ត្រូមាបស់ាា ប�័�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា�។ិ

អុករៀត្រូបើត្រូបា�់មយួត្រូបរៀភទរៀទៀ��ត្រូមាបរ់ៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឹងកាើ យជា�មាជិកិ “ត្រូកុមធី�ធា�” ណែដឹលយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួ
ថុាកជ់ា�រិៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�រៀធីីើការជាមយួ។ ដូឹចំណែដឹលបា�រៀរៀបរាបល់មអ�ិរៀ�កុុងមាឌុូ្ឍលពរី �មាជិកិត្រូកុមធី�ធា�ត្រូ�ូវបា�អរៀញី្ចើញរៀ�យ
យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា� ិរៀដឹើមីពីត្រូងីកជំិនាំញ �ងិចំំរៀ�ះដឹឹងអំពយី�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា� ិ�ងិធានាំថា បរៀចំេករៀទ� 
ណែក�ត្រូមលួ �ងិពត្រូងីកបណែ�ាម ត្រូ�ូវបា�ផ្តសពីផ្តាយកា�ណ់ែ�ទូលំទូ�យរៀ�ទូទាំងំត្រូបរៀទ�។ អុករៀត្រូបើត្រូបា�់មយួត្រូបរៀភទរៀទៀ��ត្រូមាប់
រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឹងកាើ យជា�មាជិកិ “ត្រូកុមធី�ធា�” ណែដឹលយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា�រិៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�រៀធីីើការជាមយួ។ 

សៀ�ចំ�ុីសៀ�ុ��៖ អំំពីីសៀ�ៀវសៀ�ណែ�នាំសំៀនិះ
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ត្រូប�ិ�រៀបើអុកពំុមា�ធី�ធា�ត្រូ�បត់្រូគាំ�រ់ៀដឹើមីរីៀធីីើកិចំេការណែបបបរមិា�រៀទ រៀនាំះវារៀ�ណែ�អាចំរៀធីីើការងារណែបប�ុ�ភាព
ចំា�់��់បា�។ �ូមពិ�ិ�យរៀមើលមូល�ឋ �ទិ�ុ�យ័ណែដឹលមា�ត្រូសាបរ់ៀដឹើមីដីឹឹងថារៀ�ើមូល�ឋ �ទិ�ុ�យ័ទាំងំរៀ�ះអាចំ
ផ្តាល់ការយល់ដឹឹងថារៀ�ើអុកអាចំតាម�� �ិងត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យអ�ារា�ម� ៍VAC បា�លអកត្រូម�ិណ្តា។ វធិា�ការ�ំណ្តាង
អាចំរមួចំំណែ�ករៀធីីើឱ្យយមា�ការយល់ដឹឹងកា�ណ់ែ�ចំា�់អំពីអ�ារា�ម� ៍�ិងណែផ្តុកណែដឹលអាចំកំ��ជ់ាអាទិភាព។ 

 
វធិីីសាស្រ្ត�ារៀផ្តសងរៀទៀ�នៃ�ការបរៀងាើ�លទធភាពណែដឹល�កមមភាពរប�់ VAC មា�ត្រូប�ិទធភាពអាចំរៀត្រូបៀបរៀធីៀបពួករៀ�រៀ�
�ឹង�កមមភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�បងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាពរៀ�យបញី្ញាកថ់ាពួករៀ�មា�ធា�ុ�ុូលដូឹចំគុាំ។  
អុកអ�ុវ�ារៀផ្តសងៗគុាំកអ៏ាចំ�ិ�អំពីការត្រូបមូលផ្តាុ ំធី�ធា� �ិង�កមមភាពរប�់ខើួ�ណែដឹលអាចំត្រូ�ូវបា�រៀត្រូបើរៀដឹើមីធីានាំថា
ធា�ុផ្តស�ំំខា�់ៗ អាចំត្រូ�ូវបា�បណែ�ាមត្រូប�ិ�រៀបើចាបំាចំ។់

ប្របសិ់នួយើបើ�ម នួ�នួធានួមួនុួស់ស និួងថវកិា យើ�ះកិចំុខិិត្តខិំប្របឹងដែប្របង�ខ៏ាៃ ងំកាៃ កុុងការស់ប្រមួប
ស់ប្រមួួ� នួិងពប្រងីកស់កមួមភាពយើ�ើមួបបីញុ្ចូបអ់ំយើពើ�ិងាយើ�ើកុមារមួនិួអាចំយើកើត្តយើ�ើងយើ�ើយ។

រនៅបៀបដែ�លនៅសំៀវនៅ�ដែណនាំនំៅន់� គ្នាគំ្រឹះ��ល់យុ��ធសាស្រ្តសំុ INSPIRE

ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់អុកកំ��រ់ៀគាំលបំ�ង
ត្រូបរៀទ�រប�់អុករៀ�កុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
រៀហើយវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE ជិួយរៀយើងកុុងការបរៀងាើ�
យុទធសាស្រ្ត�ាគាំតំ្រូទរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�រៀគាំលរៀ�ទាំងំរៀ�ះ។ 
ការ�ត្រូមប�ត្រូមលួ �ងិយុទធសាស្រ្ត�ាពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់ 
INSPIRE ណែដឹលមា�រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ 
បនាំទ បម់កជិួយអុកកុុងការបរៀងាើ�វធិីីសាស្រ្ត�ារៀ�ះ  
�ិង�រៀត្រូមចំលទធផ្តលកា�ណ់ែ�ទូលំទូ�យ។

ជាចុំងរៀត្រូកាយ អុករៀត្រូបើត្រូបា�់�ំខា�អ់ាចំជាអុកអ�ុវ�ា�កមមភាពកុុងមូល�ឋ � ណែដឹលត្រូ�ូវបា�រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�រៀដឹើមីណីែក�ត្រូមួល 
�ិងពត្រូងីកបណែ�ាម (រៀពា�ឺ នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា)។ រៀទាំះបីមាូឌុ្ឍល �ិងឧបករ�៍មយួចំំ�ួ�មា�សារត្រូបរៀយាជិ�ប៍ំផុ្ត�ចំំរៀពាះយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + �មាជិិកត្រូកុមធី�ធា�ករ៏ៀ�យ ករ៏ៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ�ំដីពីការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមអាចំ 

 
�ិង�ួរណែ�រៀត្រូបើត្រូបា�់រៀ�យនៃដឹ�ូអ�ុវ�ារៀ�រៀពលណែដឹលពួករៀ�ពត្រូងីក�កមមភាពរប�់ខើួ�រៀដឹើមីទីបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ 
ជាការត្រូបរៀ�ើរ នៃដឹ�ូទាំងំរៀ�ះ�ួររៀធីីើការឱ្យយបា�ជិិ��ុិទធជាមយួយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ រៀដឹើមីអី�ុវ�ារៀមរៀរៀ�ណែដឹល
មា�រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ។
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ខ្លឹែ�មសារនៃន្តមាូឌុុល់

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�តាកណ់ែ�ងរៀ�ើងរៀដឹើមីរីៀរៀបចំំ�មុ�័ធដឹរំៀ�ើ រការ រៀពាល�រឺៀយើងអាចំ�ិ�ថាវាជាការរៀធីីើដឹរំៀ�ើ រមយួត្រូបរៀភទ។ 
វាមា�ចំំ�ុចំចាបរ់ៀផ្តាើម រៀគាំលរៀ� រៀហើយរៀ�ចំរៀនាំើ ះចំំ�ុចំទាំងំពីររៀនាំះ មា�កណែ�ើងជារៀត្រូចំើ�ណែដឹលត្រូ�ូវរៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំ�ិា។ 

មាឌុូ្ឍល�ីមយួៗមា��មា�ធា�ុចំំ��ួបី។ �មា�ភាគុទ្ធិ�មយួចាបរ់ៀផ្តាើមរៀ�យមា�ការណែ�នាំខំើមឹសាររៀ�កុុងណែផុ្តក�ីមយួៗ។  
ការណែ�នាំតំ្រូ�ូវបា�ប�ារៀ�យបញីី្ចឧបករ�៍ណែដឹលគាំតំ្រូទខើឹមសាររប�់មាូឌុ្ឍល។ �ូមចុំចំរៀលើឧបករ�៍ណ្តាមយួរៀដឹើមីចូីំលរៀ�
កុុងឧបករ�៍រៀនាំះ។ ឧបករ�៍រៀ�ះ�ឹងមា�ការណែ�នាំ ំបរៀចំេករៀទ��ត្រូមប�ត្រូមួល ឧបករ�៍ខើួ�ឯង �ិងការណែ�នាំអំំពី
ររៀបៀបអ�ុវ�ាការយល់ដឹឹងណែដឹលអុកបា�ទទួល។ ឧបករ�៍ទាំងំអ�់ត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំឱ្យយមា�ភាពសាមញ្ចា �ិងកំ��ទ់ិ�រៀ�
រៀ�យខើួ�ឯង។ រៀទាំះជាយាា ងរៀ�ះកដី កុុងករ�ីមយួចំំ�ួ� ការណែ�នាំអំាចំបងាា ញថា អុក�ត្រូមប�ត្រូមួលណែដឹលមា�ជិំនាំញ
អាចំបណែ�ាម�នៃមើ។

�មា�ភាគុទ្ធិ�ព�រណែដឹលត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីជីិយួណែត្រូបកាើ យការ�ើុះបញ្ញាេ ងំរៀ�ជា�កមមភាពបនាំទ បព់អុីកបា�រៀត្រូបើឧបករ�៍រៀ�ះ 
រៀពាល�រឺៀ�ុើឱ្យយអុករៀត្រូបើត្រូបា�់អ�ុវ�ា�ូវអីីណែដឹលខើួ�បា�រៀរៀ��ូត្រូ�រៀ�កុុង�មា�ភា�ទីមយួនៃ�មាឌុូ្ឍលរៀ��ងឹរៀគាំលរៀ�ជា�រិប�់
ខើួ�រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់រំៀពើហងិារៀលើកុមារ។ �មា�ភាគុទ្ធិ���ខើនីៃ�មាឌុូ្ឍល�មីយួៗបងាា ញអពំធីី�ធា�បណែ�ាមមយួចំំ�ួ� �ិងបញ្ចេប់
រៀ�យសាក�ួរអពំរីៀគាំលរៀ�បនាំទ បរ់ប�់អុករៀត្រូបើត្រូបា�់ រៀឆុាំះរៀ�មាឌុូ្ឍលបនាំទ ប ់ឬត្រូ��បរ់ៀ�រៀមើលណែផុ្តកមុ�។.

សេតិ�រាល់់ឧ�ក្ដីរណ៍ចាំបំាចស់្រតិូវិសេស្រ��សេទ្ធិ?

ត្រូបរៀទ��ីមយួៗបា�បរៀងាើ�ណែផ្ត�ការ�កមមភាពមយួណែដឹលផ្តាល់�ូវចំកខុវ�័ិយ�ត្រូមាបក់ារបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ ពុំមា�
ទត្រូមង�់ាង�់រ�ត្រូមាបណ់ែផ្ត�ការ�កមមភាពរៀ�ទូទាំងំត្រូបរៀទ�រៀទ រៀ�យណែផ្ត�ការចំំ�ួ�មា�លកខ�ៈលមអ�ិ �ិងជាក�់ក ់
ចំំណែ�កមយួចំំ�ួ�រៀទៀ�មា�លកខ�ៈទូរៀ�ជាង។ រៀ�យសារណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់ត្រូបរៀទ��ីមយួៗមា�លកខ�ៈ
ពិរៀ��ចំំរៀពាះ�ត្រូមូវការអាទិភាព �ិង�ម�ាភាពរៀរៀងៗខើួ� រៀទើបរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងឱ្យយមា�ភាព
ប�ណ់ែប�។ វាបញី្ញាកព់ីការ�រៀត្រូមចំចំិ�ា�ំខា�់ៗ ណែដឹលត្រូ�ូវការរៀដឹើមី�ីត្រូមប �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE �ិងផ្តាល់
ជូិ��ូវឧបករ�៍រៀដឹើមីតី្រូបមូល �ិង�ើុះបញ្ញាេ ំងពីព�័ម៌ា�ណែដឹលត្រូ�ូវការរៀដឹើមីរីៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាទាំងំរៀនាំះ។ រៀយើង�ូមឱ្យយអុករៀត្រូបើ
ត្រូបា�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះតាមររៀបៀបមយួណែដឹលលអបំផុ្ត��ត្រូមាបអ់ុក។ �ូមរៀត្រូបើឧបករ�៍មយួចំំ�ួ� ឬទាំងំអ�់ រៀ�តាម
លំ�បលំ់រៀ�យណែដឹលត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ�ត្រូមាបអ់ុក។

យើ�យសារអុកយើប្របើប្របាស់់មានួយើប្រចំើនួប្របយើភ�យើផសងៗ�ុដែ��ឧបករណ៍ុស់ក�យើនួះពាយាមួ�បំ្រ�  
យើ�ើបឧបករណ៍ុទាំងំអស់់យើ�កុុងយើស់ៀវយើ�ដែណុ�យំើនួះមួនិួសុ់�ធដែត្តប្របយើយាជ័នួ�៍�់បុគូគ�ប្រគូប�ុ់
យើ�ើយ។ កុុងករណីុមួយួចំំនួួនួ ឧបករណ៍ុអាចំមានួ�កខណុ�មួូ��ា នួ ឬសីុ់ជ័យើប្រ�យើពកដែ��
យើ�ើស់ពីត្តប្រមួូវការបចំុុបបនួុរបស់់អុកយើប្របើប្របាស់់។ យើ�កុុងករណីុមួយួចំំនួួនួយើផសងយើ�ៀត្ត យនួតការ
ស់ប្រមួបស់ប្រមួួ�ថុាក�់ត្តិអាចំស់យើប្រមួចំបានួរចួំយើ�ើយនូួវយើ��យើ�របស់់ឧបករណ៍ុតាមួវ�ិី
យើផសងយើ�ៀត្ត។ យើយើងសូ់មួយើ�ើក�ឹកចិំត្តតឱ្យយយនួតការស់ប្រមួបស់ប្រមួួ�ថុាក�់ត្តិពិនួិត្តយយើមួើ�នូួវ
យើស់ៀវយើ�ដែណុ�យំើនួះ ពិចារណាអំពីយើ��យើ�ដៃនួឧបករណ៍ុនួីមួយួៗ ដែ��មានួដែចំងយើ�យើ�ើមួ
ឧបករណ៍ុនួីមួយួៗ និួងផដ�់អា�ិភាពដែត្តអើីដែ��ខិៃួនួគិូត្តថាមានួប្របយើយាជ័នួ។៍

នៅ��ន់រណាខ្លះះ��ួរនៅគ្រឹះប�នៅសំៀវនៅ�ដែណនាំនំៅន់�?

កំណែ�ណែដឹលមា�មូល�ឋ �រៀលើរៀ�ហទំពរ័រប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ អាចំឱ្យយអុកប�ារៀ�មុខតាមរៀលីឿ�ផ្លាទ ល់ខើួ�រប�់
អុក រៀ�យរៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាផ្លាទ ល់ខើួ�អំពីឧបករ�៍ ណែដឹល�ឹងមា�ត្រូបរៀយាជិ�ប៍ំផុ្ត��ត្រូមាបអ់ុក។

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup
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វ�ិីសំគ្រឹះមបសំគ្រឹះមួល ន់ិងនៅគ្រឹះប�គ្រឹះបាស់ំឧបករណ៍ទាំងំនៅន់�

ឧបករ�៍រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះពំុមា�ការណែ�នាំលំមអ�ិ ឬឯកសារណែ�នាំជំាជិហំា�ៗ�ត្រូមាបអុ់ក�ត្រូមប�ត្រូមួលរៀ�ើយ។ 
រៀនាំះ�ឺរៀ�យសារណែ�មា�វធិីីជារៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីរីៀត្រូបើឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះ៖ ជាលកខ�ៈបុ�គល ជា�ូ ជាត្រូកុម កុុង�ិកាខ សា� 
រៀត្រូបើត្រូបា�់រៀ�យផ្លាទ ល់ �ិងតាមររៀបៀបរៀផ្តសងៗរៀទៀ�។ រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ រៀយើងផ្តាល់ជូិ��ូវបរៀចំេករៀទ� �ិង
ការពិចារណ្តាមយួចំំ�ួ�អំពីររៀបៀបណែដឹលអុកអាចំរៀត្រូបើត្រូបា�់ ឬ�ត្រូមប�ត្រូមួលឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះជាមយួត្រូកុមជាក�់ករ់ប�់
អុក �ិងកុុងបរបិទជាក�់ករ់ប�់អុក។ គាំម �វធិីីត្រូ�ូវ ឬខុ�កុុងការរៀត្រូបើឧបករ�៍រៀទ ត្រូប�ិ�រៀបើការរៀត្រូបើត្រូបា�់រៀ�ះជិួយយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�រប�់អុករៀដឹើមី�ីើុះបញ្ញាេ ំង ទទួលបា�ការយល់ដឹឹង �ិងអ�ុវ�ាវធិា�ការរៀលើការ
ណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកណែផ្ត�ការ�កមមភាព។ រៀត្រូបើ��ើឹកកិចំេការជា�ំរ�ូត្រូមាបត់្រូបមូលទិ�ុ�យ័ �ិងបរៀងាើ�ការយល់ដឹឹង។

ការសៀម្រួប�ឧប�រ�៍សៀ�យផ្ទាា ល់

រៀយើងបា�បរៀងាើ���ើឹកកិចំេការពិរៀ�� (worksheets) ណែដឹល�ាិ�រៀ�ចំំកណ្តាា លនៃ�ឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះ រៀដឹើមីរីកា�ុ�ភាព
នៃ�ការត្រូពី�កុុងបរបិទរៀផ្តសងៗជារៀត្រូចំើ� �ិងរៀ�យពុំចាបំាចំច់ំំណ្តាយបណែ�ាម។ ��ើឹកកិចំេការទាំងំរៀ�ះ�ុទធណែ�មា�ព�៌�រៀ�ម  
ណែដឹលមា�កត្រូម�ិព�៌�ើុះខុ�់ �ិងព�៌ទាំប។ ��ើឹកកិចំេការត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំតាមទំហំ A4។ 

• �ូមកំុ្ដីមាន្តអារមមណ៍តិ�ងថ្លែតិងចំសេ�ះទ្ធិំហំំស្រក្ដី�� ឬទ្ធិស្រមង�់មយួ! ឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះមយួចំំ�ួ��ឹងមា��មត្រូ�ប
ខាើ ងំ�ត្រូមាបក់ាររៀត្រូបើត្រូបា�់ជាត្រូកុមតាមទំហំជិញំី្ញាង ត្រូប�ិ�រៀបើ�ម�ាភាពត្រូពី�រប�់អុកអាចំរៀធីីើរៀ�បា�។ អុកអាចំប
រៀងាើ�ផ្លាទ ងំរបូភាព ឬផ្លាទ ងំរបូទំហំជិញំី្ញាងរប�់អុករៀ�យរៀត្រូបើត្រូបា�់កមមវធិីី/រៀវទិការៀផ្តសងៗ (ដូឹចំជា PowerPoint, 
Google Slides, Canva, Mural ។ល។) អុកកអ៏ាចំបរៀងាើ�រៀ�ើងវញិ�ូវ�ំរទូាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើជិញំី្ញាង ឬកាា ររៀខៀ�រៀ�យ
រៀត្រូបើ�ាុ�រៀដឹើមីបីរៀងាើ�បនាំទ � ់�ិងណែផ្តុករៀផ្តសងៗ �ិងហីឺ� ត្រូក�� �ិង�ាុ��ត្រូមាបប់ិទសាើ ក។ 

• ឧ�ក្ដីរណ៍ទាំងំសេន្តះអាចស្រតិូវិបាន្តកាតិ ់�តិ ់រកំ្ដីិល់ចុះសេ��ង និ្តងសេស្រ��ស្របា�់សេ�យផ្ទាា ល់់តាមវិ�ិ��សេស្រច�ន្ត។ ��ើឹកកិចំេការ
មយួចំំ�ួ� �ឺ�ត្រូមាបត់្រូពី�រៀត្រូចំើ�ដឹង ណែដឹលមាង�ត្រូមាប�់កមមភាពណែ�មយួ ឬចំំ�ុចំទិ�ុ�យ័ទាំងំរៀ�ះរៀផ្តសងរៀទៀ�។ 
ឧទាំហរ�៍ ត្រូពី���ើឹកកិចំេការ ឧបករណ៍៍ទំំហំ ំ4A �ត្រូមាប ់�កមមភាពត្រូបឆាំងំអំរៀពើហិងារៀលើកុមារ�ីមយួៗណែដឹលអុក
ចំងវ់ភិា�។ កា�ឧ់បករ�៍តាម�ត្រូមូវ រចួំបដូរទីតាងំចំំណែ�កណែដឹកា�រ់ចួំ�ត្រូមាប�់កមមភាពមយួ។ 

�ូមរៀត្រូបើត្រូក�� ឬប�ទះ�អិ� រៀដឹើមីរីៀធីីើឱ្យយ�ំ�ិ��ីមយួៗកា�ណ់ែ�ងាយត្រូ�ួលរៀធីីើការជាមយួ�ិងជាវធិីីផ្តាល់ឱ្យកា�ដឹល់
បុ�គលទាំងំអ�់កុុងការបណែ�ាម�ំ�ិ�រប�់ខើួ�រៀ�កុុង�ំ�ិ��មូហភាព។ ការចា�ថុ់ាក ់ការណែបងណែចំកត្រូកុម �ិងការផ្លាើ �់
បាូរ�ំ�ិ�តាមវធិីីរៀ�ះអាចំមា�ត្រូបរៀយាជិ�ខ៍ាើ ងំ។ រៀត្រូបើ��ើឹកកិចំេការឧបករ�៍មយួចំាបរ់ៀទៀ�រៀដឹើមី�ី�កណែ�ើងបញ្ចេប ់�ិង
មូលរៀហ�ុនៃ�ការបញ្ចេប។់ ត្រូប�ិ�រៀបើមា��រណ្តាមុាករ់ៀ�កុុងត្រូកុមរប�់អុកមា�ឧបករ�៍ឌ្ឍីជិី�លរៀត្រូបើត្រូបា�់ រៀនាំះការ
��លទធផ្តលកុុងទត្រូមងឧ់បករ�៍អាចំជាមរៀធីាបាយដឹល៏អមយួ�ត្រូមាបក់�ត់្រូតាការពិភាការប�់អុក។ 

ការសៀម្រួប�ម្រួ��់ឧប�រ�៍ឌីីជីីថល

ឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះភា�រៀត្រូចំើ�កឺជាឯកសារ PDF អ�ារកមម។ អុកអាចំវាយបញ្ចេូ លកុុងត្រូបរៀ�ះ រចួំរកាទុកឯកសារទាំងំរៀ�ះ
ជាមយួព�័ម៌ា�រប�់អុក។ 

អុកអាចំដឹឹងថា ត្រូកុមរប�់អុកសាទ �ជ់ិំនាំញកុុងការរៀត្រូបើទត្រូមង ់Google រៀ�យ��ព�័ម៌ា�រៀ�កុុងឯកសារ ឬរៀ�ៀវរៀ�បញីី្ច។ 
ត្រូ�ូវការឱ្យយវាមា�ភាពប�ណ់ែប�ជាងឯកសារ PDF ណែដឹលអាចំបំរៀពញណែដឹរឬរៀទ? ��ើឹកកិចំេការទាំងំរៀ�ះភា�រៀត្រូចំើ�ជាទត្រូមង�់�
ណែដឹលងាយត្រូ�ួលបដូររៀ�ឯកសារអ�ាបទ តារាង, spreadsheet, ឬទត្រូមងអ់��ញ។  

ត្រូ�រៀដឹៀងគុាំរៀ�ះណែដឹរ ទត្រូមង�់�ើឹកកិចំេការមយួចំំ�ួ�ពឹងណែផ្តអករៀ�រៀលើការ�ហការតាមររៀបៀបកាា ររៀខៀ�អ��ញ។ បរៀងាើ� 
Mural, Google Jamboard, ឬរៀត្រូបើឧបករ�៍�ហការរៀផ្តសងរៀទៀ�រៀដឹើមីបីរៀងាើ� �ិងក�ត់្រូតាការយល់ដឹឹងណែដឹលឧបករ�៍�ី
មយួៗត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំជំុិវញិ។ 
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ការសៀម្រួប�ម្រួ��់ឧប�រ�៍ឌីីជីីថល

�ត្រូមាបត់្រូកុមជិួបត្រូបជំុិពីចំមាា យរៀ�រៀពល�ររៀ�ររៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ កមមវធិីី Zoom, Whereby, Toasty, and Microsoft 
Teams �ឺ�ុទធណែ�ជាកមមវធិីីដឹល៏អ។ កមមវធិីីទាំងំរៀ�ះងាយត្រូ�ួល�ត្រូមាបក់ារត្រូបជុិំតាមវរីៀដឹអូ �ិងម�ិណែម�វរីៀដឹអូ ការជិណែជិកណែដឹល
អាចំទាំញយកបា� �ិងការ��ការត្រូបជំុិ�ត្រូមាបអ់ុកចូំលរមួណែដឹលម�ិអាចំចូំលរមួកុុងរៀពលរៀ�យផ្លាទ ល់។ កមមវធិីីទាំងំរៀ�ះ
ជារៀត្រូចំើ�កជ៏ិួយដឹល់ការត្រូបជំុិពិភាកាតាមរយៈមុខងារពិរៀ�� ដូឹចំជាការរៀបាះរៀឆុាំ� រៀឆុាំ�ខ�ឌ ណែបងណែចំក ការណែចំករណំែលក
រៀអត្រូកង ់�ិងរៀហគម។ មា�ការបរៀត្រូងៀ� �ិងការណែ�នាំតំាមវរីៀដឹអូជារៀត្រូចំើ�រៀ�រៀលើកមមវធិីី�ីមយួៗរៀដឹើមីពីត្រូងីក�ិងពត្រូងឹងជំិនាំញ
រប�់អុកកុុងការរៀត្រូបើត្រូបា�់កមមវធិីីអ��ញ�ត្រូមាបក់ារត្រូបជុិំជាត្រូកុម។

ការរៀត្រូបើត្រូបា�់កាា ររៀខៀ�អ��ញ ដូឹចំជា Mural, Miro �ិង Google’s Jamboard កអ៏ាចំជិួយកុុងការត្រូបមូល�ំ�ិ�ពី
ត្រូកុមត្រូបជំុិពីចំមាា យផ្តងណែដឹរ។ អុកអាចំរៀរៀបចំំកាដ ររៀខៀ�អ��ញរៀដឹើមីកី�ត់្រូតា�ំ�ិ�ដូឹចំណែដឹលអុកចំងរ់ៀធីីើរៀ�រៀលើត្រូក��ផ្លាទ ងំ
ធីំ រៀត្រូបើត្រូបា�់ត្រូប��បិទចំំណ្តាំ រៀដឹើមីបីរៀងាើ� �ិងរៀផ្លាដ ះបាូរ�ំ�ិ�គុាំ ឬអុកអាចំបរៀងាើ� ឬរៀត្រូបើ�ំរ�ូត្រូមាប�់កមមភាពជាក�់ក់
ណ្តាមយួ។ កមមវធិីីកាដ ររៀខៀ�អាចំឱ្យយត្រូកុមរៀធីីើការជាមយួគុាំទាំងំកុុងរៀពលជាមយួគុាំ កដូ៏ឹចំជាអ�ុញ្ញាា �ឱ្យយបុ�គលមុាក់ៗ អាចំ
ណែចំករណំែលក�ំ�ិ�រៀយាបល់រៀ�កុុងរៀពលរៀវ�ណែដឹលលអ�ត្រូមាបព់ួករៀ�ផ្តងណែដឹរ។

�ូ�សៀម្រួប�ឧប�រ�៍សៀ���ីជីីំរញុឱ្យយអំន�ទាំងំគ្នាន និិយាយ

រៀទាំះបីបុ�គលមុាក់ៗ អាចំបំរៀពញណែផ្តុកខើះនៃ�ឧបករ�៍ករ៏ៀ�យ បាុណែ�ារៀគាំលបំ�ង�ំខា�រ់ប�់ឧបករ�៍ �ិងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំំ
រៀ�ះ�ឺរៀដឹើមីបីរៀងាើ�កិចំេ�ហការ ការរៀរៀ��ូត្រូ� �ិងការទំនាំកទ់ំ�ងគុាំកុុងចំំរៀណ្តាមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + 

 ត្រូកុមធី�ធា� នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា កដូ៏ឹចំជាភា�ីពាកព់�័ធរៀផ្តសងរៀទៀ�ផ្តងណែដឹរ។ ឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើងរៀដឹើមីជីិំរញុឱ្យយ
មា�ការ��ទនាំ �ិង�កមមភាព។ 

��ើឹះ�ំខា�់ៗ �ត្រូមាបត់្រូកុមណែដឹលរៀធីីើកិចំេការរៀដឹើមីណីែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម�ូវ�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
 ឬបញ្ញាា �មុ�សាម ញ �ិងពិបាករៀ�ះត្រូសាយណ្តាមយួ៖

• �មាា ល់់�ុគុាល់ទាំងំអំ�់សេ�ក្ដីុុង�ន្តា�។់ �ូមរៀត្រូបើដឹំរៀ�ើ រការរៀ�ះរៀដឹើមីសីាគ ល់គុាំកា�ណ់ែ�ចំា�់។ �ិ�ជាមយួគុាំឱ្យយបា�
រៀត្រូចំើ�តាមណែដឹលអាចំរៀធីីើបា�។ រៀធីីើកិចំេការរៀឆុាំះរៀ�រកការមូលម�ិគុាំ �ិងរៀចំះ�មាគ ល់រៀ�រៀពលមា�ភាពខុ�គុាំខាើ ងំ។

• �ូមសេ�ើ��មាែ �់ទ្ធិ�! �ូម��ែ �់ទ្ធិ�រាងកាយរ��់អំុក្ដី។ ត្រូប�ិ�រៀបើអុកកំពុងជិួបត្រូបជំុិរៀ�យផ្លាទ ល់ �ូមផ្លាើ �់ទីអុកចូំលរមួ
ទាំងំអ�់។ �ូមរៀធីីើការជាលកខ�ៈបុ�គលកុុងត្រូកុម�ូចំរៀផ្តសងៗ �ិងជាត្រូកុមធីំ។ ត្រូប�ិ�រៀបើអាចំ �ូមអ�ុវ�ាដូឹចំគុាំរៀ�
តាមអ��ញ។ ផ្តាល់ឱ្យកា�ឱ្យយអុកចូំលរមួ�ត្រូមាកឱ្យយបា�រៀត្រូចំើ� �ិងរៀលើកទឹកចិំ�ាដឹល់ការព�ដ់ឹងខើួ� �ិងចំលនាំរាង
កាយរៀផ្តសងៗ។ ការរៀត្រូបើត្រូបា�់រាងកាយរប�់រៀយើងជិួយជំិរញុខួរកាលរប�់រៀយើងឱ្យយ�ឹករៀ�ើញ�ូវ�ំ�ិ�លអៗ។ 

• សេ�ើ�ឱ្យយ�ន្តា�ស់្រ�ជំុ័ចូល់សេ�ក្ដីុុង�រ�ិទ្ធិ។ កិចំេការរៀ�ះអាចំ �ិង�ួរត្រូ�ូអ�ុវ�ាតាមរយៈការអរៀញី្ចើញភា�ីពាកព់�័ធរៀផ្តសងៗជារៀត្រូចំើ�
ឱ្យយចូំលរមួរៀ�កុុងប�ទបត់្រូបជំុិ រមួទាំងំអុកណែដឹលរងការបាះពាល់ខាើ ងំបំផុ្ត�រៀ�យសារបញ្ញាា កំពុងរៀកើ�រៀ�ើងផ្តងណែដឹរ។ 
ការអ�ុវ�ារៀផ្តសងរៀទៀ�រមួមា� ការបរៀងាើ� �ិងការរៀត្រូបើត្រូបា�់ម�ុ�ស ឬណែផ្ត�ទី�មាម �ចិំ�ា (empathy maps) ឬត្រូគាំ�ណ់ែ�
រការបូភាពណែដឹលបា�បរៀងាា ះ �ិងបចំេុបី�ុណែដឹលបងាា ញអំពីបរបិទបចំេុបី�ុ ឬរៀគាំលរៀ�ចុំងរៀត្រូកាយ (ឧទាំហរ�៍របូភាព
កុមារមា��ុខភាពលអ របូភាពសា�រៀរៀ� �ិង�ើី�ិក របូភាពត្រូ�ួសារ) ។ 

• ចូរ�ក្ដី�់ញ្ចចូ ល់គុ្នា ន្តិងផ្តាូរផ្តាង។ រៀធីីើឱ្យយ�ំ�ិ�អាចំរៀមើលរៀ�ើញចំា�់ មា�ភាពជាកណ់ែ�ាង �ិងមា�ទំនាំកទ់ំ�ងគុាំ
រៀ�វញិរៀ�មក។ �ូរ, �ុបណែ�ងរបូភាព ត្រូពី�របូភាព។ �កប់ងាា ញ�ំ�ិ�រៀលើជិញំី្ញាងផ្លាទ ល់ ឬតាមត្រូបព�័ធអ��ញ ។ 
រៀផ្លាដ ះបដូរ�ំ�ិ�គុាំ។ ណែបងណែចំក �ិងរៀរៀបចំំត្រូកុម�ំ�ិ�ឱ្យយបា�រៀត្រូចំើ�ដឹង តាមររៀបៀបជារៀត្រូចំើ�។ �ូមរៀត្រូបើឧបករ�៍តាមវធិីីណែដឹល
អ�ុញ្ញាា �ឱ្យយម�ុ�សរៀមើលរៀ�ើញ �ិងផ្លាើ �់ទី។
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• �ូមចាំ�ស់េផ្តី�ម�មយួន្ត�ងគុំនិ្តតិ�សេស្រច�ន្ត ��ា �ម់ក្ដី�ូម�ស្រងួមលំ់ហំ។ �ូមទុករៀពលរៀវ��ត្រូមាបក់ារបំផុ្ត� �ិងបរៀងាើ�
�ំ�ិ� �ចំរ់ៀ�យណែ�កពីរៀពលរៀវ��ត្រូមាបក់ារវភិា� �ិងការណែបងណែចំក�ំ�ិ�។ ទាំងំរៀ�ះ�ឺជា�កមមភាព �ិងត្រូបរៀភទ
នៃ�ការ�ិ�ណែដឹលខុ�ពីគុាំយាា ងខាើ ងំ។ រៀ�រៀពលបំផុ្ត��ំ�ិ� ត្រូ�ូវពិ�ិ�យឱ្យយចំា�់ថា គាំម �ចំំ�ុចំណ្តាមយួត្រូ�ូវបដិឹរៀ�ធី
រៀ�ដឹំណ្តាកក់ាលរៀ�ះរៀ�ើយ។ �ូមរៀលើកទឹកចិំ�ា �ិងចាបយ់ក�ំ�ិ�រៀ�យមា�រៀគាំលបំ�ងចំា�់��់ បនាំទ បម់ក 
�ូមរៀធីីើការណែបងណែចំក �ិងណែកលមអ។ �ូមកំុរៀបាះបង�់ំ�ិ�ណែដឹលម�ិងាយរៀធីីើការណែបងណែចំក ឬម�ិ�ុទធណែ��កដិ�ម�ត្រូមាប់
ការពិភាកាបចំេុបី�ុ។ �ូមទុកកណែ�ើងទំរៀ�រ�ត្រូមាប�់ំ�ិ�ទាំងំរៀ�ះ! �ូមពិ�ិ�យ�ំ�ិ�ណែបើកៗទាំងំរៀ�ះឱ្យយបា�រៀទៀងទាំ�។់ 
�ំ�ិ�ទាំងំរៀ�ះអាចំបងាឱ្យយមា�អីីៗណែដឹល�មី ឬមា�ភាពពាកព់�័ធ ឬបនាំទ �ជ់ាង។ 

• �ូមសាើ គុមន្តស៍្រគុ�ក់ារ�សេញ្ចចញមតិិសេយ៉ា�ល់់ទាំងំអំ�់។ ត្រូ�បគុ់ាំទាំងំអ�់ម�ិ�ុទធណែ�មា�ភាពត្រូ�ួលកុុងការ�ិយាយ  
ឬបំផុ្ត��ំ�ិ�កុុងត្រូកុមធីំរៀ�ើយ។ ការត្រូបជុិំណែដឹលមា�ការចូំលរមួពីត្រូ�បភ់ា�ីណែ�ងណែ�ចាបរ់ៀផ្តាើមរៀ�យមា�ការ�ើុះបញ្ញាេ ំង
អំពីខើួ�ឯង បនាំទ បម់កណែចំករណំែលកជាត្រូកុម�ូចំៗ រៀហើយចុំងរៀត្រូកាយជាត្រូកុមធីំ។ បរៀចំេករៀទ�ទូរៀ�រៀផ្តសងរៀទៀ��ត្រូមាប់
ការអ�ុវ�ារៀ�ះ រមួមា�៖ 1-2-4-ទាំងំអ�់ �ិងការណែចំករណំែលកជា�ូៗ រៀដឹើមីរីៀធីីើការណែចំករណំែលកប�ារៀ�រៀត្រូ�បណែ�ាមរៀទៀ�។  

�ូ�សៀម្រួប�ឧប�រ�៍សៀ���ីថីតចំំ�ុចំ�ិ�ា និិង���មភាពី

�ូមកំុទុកឱ្យយការ��ទនាំ �ងិការយល់ដឹឹងដឹអ៏សាេ រយកាើ យជាឱ្យកា�ណែដឹលបា�ប់ង!់ ការយល់រៀ�ើញ �ងិ�ំ��ិ�ំខា�់ៗ ណែដឹល
រៀកើ�រៀ�ើងកុុងការ��ទនាំ�ងឹត្រូ�ូវបា�ប់ង ់�ិងបំរៀភើចំរៀចាល ត្រូប�ិ�រៀបើគាំម �ការចំងត្រូកងជាឯកសារ។ មា�វធិីសីាស្រ្ត�ាជារៀត្រូចំើ�
�ត្រូមាបក់�ត់្រូតាលទធផ្តលរករៀ�ើញរប�់ត្រូកមុ រមួទាំងំការរៀត្រូបើត្រូបា�់ឧបករ�៍ជារៀត្រូចំើ�រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះផ្តងណែដឹរ។ 
ត្រូ�ូវត្រូបាកដឹថា ក�ត់្រូតាការយល់ដឹឹង ការយល់រៀ�ើញ �កមមភាពរមួ �ិងជំិហា�បនាំទ បរ់ប�់អុក។ អីីណែដឹល�ំខា��់តឺ្រូ�ូវចាប់
យក��ិំ� �ិងការយល់រៀ�ើញទាំងំអ�់�ត្រូមាបរ់ៀត្រូបើត្រូបា�់ �ឺម�ិត្រូគាំ�ណ់ែ�យកមករកាទុករៀ�ើយ។ ការ��ិរប�់អុក�ឹង
មា�ការវវិ�ា រៀ�រៀពលអុកណែក�ត្រូមលួ  �ងិពត្រូងីកណែផ្ត�ការបញ្ចេបអ់រំៀពើហងិារៀលើកុមាររប�់អុក។ អុក�ងឹចំងប់ា�ឯកសារលអៗ  
តាមវធិីណីែដឹលអុកអាចំណែចំករណំែលករៀ�យងាយត្រូ�លួ �ងិប�ាមា�ត្រូបរៀយាជិ� ៍�ិងមា�ព�័ម៌ា�រៀត្រូចំើ�រៀ�រៀពលអុកពត្រូងីកបណែ�ាម។ 
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ន់ិយុមន់យ័ុពាកយ�ន់ះះ�

ពាក្នុយគូ�ះ�ះម៉ូយួ��ំ�ួម្រួតូ់វបា�សៀម្រួបើខុុ�ៗគុ្នាសៀ�តាម៉ូបណ្ដាា ម្រួបសៀទ�នាំនាំ�ុវំញិពភិពសៀលាក្នុ។ សេ�ៀវិសេ�ថ្លែណ� ំ 
INSPIRE អំំព�ថ្លែក្ដី�ស្រមួល់ ន្តិងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមសេស្រ��ន្តិយមន្ត�យដូចខាងសេស្រកាម។ សៀ�ះគឺូជា�ំ�ុ�ណែ�លសៀយើង
�ង�ំ់សៀ��ល់ សៀ�សៀពលសៀយើង�ិយាយថា៖

ថ្លែផ្តន្តការ�ក្ដីមមភាព ឬថ្លែផ្តន្តការ�ក្ដីមមភាពសេដ�មី ��ញ្ចច �អ់ំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ — ឯកសារបងាា ញអំពីររៀបៀបណែដឹលត្រូបរៀទ�មយួ
មា�បំ�ង�រៀត្រូមចំឱ្យយបា��ូវការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងរយៈរៀពលកំ��ជ់ាក�់ក។់  ណែផ្ត�ការ�កមមភាព
មយួចំំ�ួ�មា�លកខ�ៈលមអ�ិខាើ ងំ រៀហើយណែផ្ត�ការមយួចំំ�ួ�រៀទៀ�មា�លកខ�ៈទូរៀ�ជាង។

�ក្ដីមមភាព ឬអំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ៖ ទ្ធិស្រមងន់ៃន្តការ�ញ្ចច�អ់ំំសេព�ហំិងា — រៀលើកុមារណែដឹលអាចំណែក�ត្រូមួល ឬពត្រូងីកបណែ�ាម ។ 
�កមមភាពអាចំជាការអ�ុវ�ា �មា�ធា�ុនៃ��រៀត្រូមាង�រៀត្រូមាងទាំងំមូល ការនៃចំុត្រូបឌិ្ឍ� អ�ារា�ម� ៍ឬកមមវធិីី។ 

ការថ្លែក្ដី�ស្រមលួ់ — ដឹរំៀ�ើ រការរៀ�យរៀចំ�នាំនៃ�ការណែកណែត្រូប�កមមភាព�រំ ូដូឹរៀចុំះអាចំរៀធីីើការរៀផ្តទរពទីតីាងំ�ំររូៀដឹើមរៀ�ទតីាងំរៀគាំលរៀ�។ 

ការស្រគុ�ស់្រគុងល់ក្ដីខណៈថ្លែក្ដី�ស្រមួល់ — ររៀបៀបនៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ង�កមមភាពណែដឹល�ងា�ធ់ីា�រ់ៀលើការត្រូបមូលព�័ម៌ា�ជាប�ាបនាំទ ប់
រៀដឹើមីបីញី្ញាកអ់ំពីការណែកលមអណែដឹលត្រូ�ូវការចាបំាចំ ់�ិងជិួយ�ត្រូមួលដឹល់ការណែក�ត្រូមួល។

�មា�ធាតុិ�ុូល់ — ធា�ុ ឬបំណែ�កនៃ��កមមភាព�ំរណូែដឹលត្រូ�ូវបា�បងាា ញថាមា�ភាពចាបំាចំ�់ត្រូមាបរ់ៀធីីើឱ្យយ�កមមភាព
ទទួលបា�រៀជា�ជិយ័ រៀហើយ�ួរណែ�មា�វ�ាមា�ជា�ិចំេរៀ�កុុងអំ�ុងរៀពលពត្រូងីកបណែ�ាម។ �មា�ធា�ុ�ុូលអាចំមា�របូរាង
ខុ�ៗគុាំរៀ�កុុងបរបិទរៀផ្តសងៗគុាំ បាុណែ�ា�មាសាធា�ុទាំងំរៀ�ះត្រូ�ូវណែ��រៀត្រូមចំរៀគាំលរៀ�ដូឹចំគុាំ។ 

�រយិ៉ាកា�នៃន្តអំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ — បរបិទនៃ�ការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងត្រូបរៀទ�រប�់អុក រមួទាំងំចំំ�ុចំរៀផ្តសង
ៗរៀទៀ� ដូឹចំជា�ាង�់រ�ងគម រៀគាំល�រៀយាបាយ ត្រូពឹ�ាិការ�៍ពីមុ�ៗ សាា �ភាពរៀ�ដឹឋកិចំេ �ិងចំំ�ុចំរៀផ្តសងៗរៀទៀ�ណែដឹលបា�
កំ��ប់ញ្ញាា អំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងត្រូបរៀទ�រប�់អុក។ 

វិ�ិ�សាស្រ្ត�ីថ្លែផ្តែក្ដីសេល់�ភ�ីុតាង — ផ្តុ��់ំ�ិ� �ិងការរៀបាជាា ចំិ�ាណែដឹលធានាំថាការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាអំពីការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម
មា�អំ�ះអំណ្តាងពីការត្រូសាវត្រូជាវជាជាងការយល់រៀ�ើញ �ិងការចូំលចិំ�ា។  ដូឹចំណែដឹលបា�ក��់មាគ ល់រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�
ណែ�នាំ ំវធិីីសាស្រ្ត�ាណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងមា�សារៈ�ំខា�ច់ំំរៀពាះ INSPIRE។ បាុណែ�ាការរៀបាជាា ចំិ�ាណ្តាមយួកុុងការណែ�ីងរក
ភ�ាុតាងត្រូ�ូវណែ��ិ��ូរពី�ុ�ភាពនៃ�ភ�ាុតាង។ ភ�ាុតាងត្រូបរៀភទមយួចំំ�ួ�មា�ភាពរងឹមា ំពាកព់�័ធ �ិង�ួរឱ្យយរៀជិឿជាកជ់ាង
ភ�័ាុតាងរៀផ្តសងរៀទៀ�។ 

ភាព�ុស្រក្ដី�តិ — កត្រូម�ិណែដឹលការអ�ុវ�ា�កមមភាពរៀ�ទីតាងំរៀគាំលរៀ� មា��ូវ�មា�ធា�ុទាំងំអ�់ណែដឹលបងាា ញថា
មា�ត្រូប�ិទធភាពរៀ�ទីតាងំ�ំរ ូណែដឹលវាត្រូ�ូវបា�បងាា ញជារៀលើកដំឹបូង។ 

ពស្រង�ក្ដីថ្លែ��សេផ្តីក្ដី — វធិីីនៃ�ការធានាំថាអំរៀពើហិងារៀលើ�កមមភាពកុមារត្រូ�ូវបា�ណែចំកចាយយាា ងទូលំទូ�យរៀ�ទូទាំងំ�ំប�់
ភូមសិាស្រ្ត�ា �ិងត្រូបជាជិ�។

នៃដគូុអំនុ្តវិតិី — ទីភុាកង់ារ ឬសាា ប�័រ�ឋ ភបិាល (ដូឹចំជា មស្រ្ត�ាីអ�ុវ�ាចំាប ់ត្រូ�ូបរៀត្រូងៀ�សា�រដឹឋ) ឬអងគការណែដឹល
ទទួលខុ�ត្រូ�ូវកុុងការអ�ុវ�ា�កមមភាពពាកព់�័ធ�ឹងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។
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វិ�ិ�សាស្រ្ត�ី INSPIRE — ត្រូកបខ�័ឌ �ត្រូមាបក់ិចំេ�ហការតាមវ�័ិយរៀដឹើមីជីិំរញុការរៀត្រូបើត្រូបា�់�កមមភាពណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង
រៀដឹើមីទីបស់ាា � ់�ិងបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។

�ក្ដីមមភាពគុំរ ូ— �កមមភាពណែដឹលត្រូ�ូវបា�បងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាព �ិង�ុ�ត្រូបរៀយាជិ�ណ៍ែដឹលអាចំពត្រូងីកដឹល់ទីតាងំ
រៀផ្តសងរៀទៀ�។

ទ្ធិ�តាងំគុំរ ូ— បរបិទ �ិងទីតាងំជាក�់កណ់ែដឹល�កមមភាព�ំរបូា�បងាា ញអំពីត្រូប�ិទធភាពរប�់ខើួ�។ 

យន្តីការ�ស្រម��ស្រមួល់ថុ្នាក្ដី�់តិ ិ— �ឺជាត្រូកុមមយួ—ណែដឹលត្រូ�ូវបា�រៀកាះត្រូបជុិំរៀ�យរ�ឋ ភបិាល —ណែដឹលត្រូ�ូវបា�អ�ុញ្ញាា �
ឱ្យយរៀធីីើការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ �ិងតាម��ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់ត្រូបរៀទ�។ ជាធីមមតាត្រូកុមរៀ�ះ រមួមា�ទីភុាកង់ារត្រូក�ួងមយួចំំ�ួ�
ណែដឹលមា��ួនាំទីកុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ រមួជាមយួនៃដឹ�ូ�ងគម�ីុវលិ�ំខា�់ៗ ។

យន្តីការ�ស្រម��ស្រមួល់ថុ្នាក្ដី�់តិិ + ស្រក្ដីុម�ន្តធាន្ត — យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ កដូ៏ឹចំជាភា�ីពាកព់�័ធរៀផ្តសងរៀទៀ� 
(ជាទូរៀ� មកពី�ហ�ម� ៍ឬ�ងគម�ីុវលិ) ណែដឹលត្រូ�ូវបា�អរៀញី្ចើញឱ្យយផ្តាល់�ូវជំិនាំញ �ិងចំំរៀ�ះដឹឹងកា�ណ់ែ�លអត្រូបរៀ�ើរ
�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។

�មា�ធាតុិនៃផ្តាខាងសេល់� — ធា�ុនៃ��កមមភាពណែដឹលអាចំណែត្រូបត្រូបួលបា�យាា ងងាយត្រូ�ួលរៀដឹើមីឱី្យយ�មរៀ��ឹង�កមមភាព�ំរូ
រៀ�ទីតាងំ�មី �ិងបរបិទ។ �មា�ធា�ុទាំងំរៀ�ះម�ិត្រូ�ូវបា�ចា�ទុ់កថាជាចំំ�ុចំ�ុូលរៀទ។ 

�ុសេរល់ក្ដីខខ្លឹណឌ  — កាលៈរៀទ�ៈណែដឹលត្រូ�ូវណែ�មា�រៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំរៀគាំលរៀ��កមមភាព។ 

ស្រក្ដីុម�ន្តធាន្ត — ត្រូកុមភា�ីពាកព់�័ធ (ជាទូរៀ� មកពី�ហ�ម� ៍ឬ�ងគម�ីុវលិ) អរៀញី្ចើញរៀ�យយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិ
រៀដឹើមីបីណែ�ាមជំិនាំញ �ិងជំិនាំញកុុងការរៀរៀបចំំការអ�ុវ�ា �ិងការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើ
កុមារ។  ការមា�ត្រូកុមធី�ធា�ដឹរ៏ងឹមាមំា�សារៈ�ំខា�ក់ុុងការធានាំថា �កមមភាពណែដឹលបា�ពត្រូងីកបណែ�ាមត្រូ�ូវបា�ត្រូទត្រូទង់
រៀ�កុុងរយៈរៀពលជាប�ាបនាំទ ប។់ 

ហាន្តិភ�យ — ឧប��គណែដឹលអាចំមា�រៀ�កុុងបរយិាកា�ណែដឹលអាចំជាឧប��គកុុងការ�រៀត្រូមចំរៀគាំលរៀ�។

ពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែម — ដំឹរៀ�ើ រការជាយុទធសាស្រ្ត�ា �ិងរៀចំ�នាំនៃ�ការផ្តសពីផ្តាយ�កមមភាព�ំរ ូរៀ�កា��់ំប��់មី �ិង/ឬ ត្រូបជាជិ��មី
តាមវធិីីត្រូបកបរៀ�យចំីរភាពតាមរយៈការពត្រូងីកណែបបរៀផ្តដក �ិងបញ្ចឈរ។ 

ភាគុ��ក្ដីព់�ន្ត ិ— បុ�គល ឬត្រូកុមណែដឹលមា�ការរៀបាជាា ចំិ�ាផ្លាទ ល់ខើួ� �ិង/ឬកុុងការងារ រៀ�កុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
�ិងចាបអ់ារមម�៍កុុងការរៀលើកកមុ�់�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ ភា�ីពាកព់�័ធទាំងំរៀ�ះអាចំជា�ួអងគ
រ�ឋ ភបិាល អុកដឹឹកនាំ�ំហ�ម�ម៍ូល�ឋ � នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា អុកផ្តាល់រៀ�វា មាេ �់ជិំ�ួយ �ិងអុកត្រូសាវត្រូជាវ។

ទ្ធិ�តាងំសេគ្នាល់សេ� — បរបិទ �ិងទីតាងំណែដឹលរ�ឋ ភបិាលចំងព់ត្រូងីក�កមមភាព�ំរណូែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង។

ការពស្រង�ក្ដី�ញ្ចឈរ — វធិីកីុុងការធានាំថា �កមមភាពទបស់ាា �អ់រំៀពើហងិារៀលើកុមារត្រូ�ូវបា��កប់ញ្ចេូ លរៀ�កុុងរៀគាំល�រៀយាបាយ 
ណែផ្ត�ការ�វកិា រដឹឋបាល ការប�ាុ ះបណ្តាា ល �ងិត្រូបព�័ធផ្តាល់រៀ�វាកមមរប�់ត្រូបរៀទ�។  
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សៀគ្នាលសៀ�គូឺសៀធើើឱ្យយម្រួបាក្នុ�ថា មា�ភាស្កា �ិងការគូិត់រមួ៉ូគុ្នាណែត់ម៉ូួយ សៀ�សៀពលសៀយើងចាប់សៀផ្ទុតើម៉ូ�ំសៀ�ើ រ។ សៀគ្នាលសៀ�
គូឺសៀធើើឱ្យយម្រួបាក្នុ�ថា មា�ភាស្កា �ិងការគិូត់រមួ៉ូគុ្នាណែត់ម៉ូួយ សៀ�សៀពលសៀយើងចាប់សៀផ្ទុតើម៉ូ�ំសៀ�ើ រ។ ម៉ូូ�ឌុុលអំំពីម៉ូ�លដ្ឋាា �
ម្រួគូ�ះសៀ�ះគួូរអា�រមួ៉ូគុ្នាជាម៉ូយួក្នុម្រួម៉ូងភ�តុតាង CDC ណែ�លម្រួត់ូវបា�ដ្ឋាក្នុប់ញ្ចេ� លកុុ្នុងបុពើបទ។

មាូឌុ�លអ្វីំពីីមូលដ្ឋាា ន់គ្រឹះ�ះ�នៅន់��ួរអាន់រមួគុ្នាជាមយួុកគ្រឹះមងភសំុ�តាង 
CDC ដែ�លគ្រឹះ�ូវបាន់ដ្ឋាកប់ញូូ្ចូលកុ�ងប�ពីើប�។

�ូមសីា�ម�ម៍កកា�ម់៉ូូ�ឌុុល 1 នៃ�រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ។ រៀ�ះ�ឺជាជិំហា�ដំឹបូងកុុងការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក�កមមភាពណែដឹល
រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�យរៀត្រូបើវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE ។ 

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំមំយួជាទូរៀ�ត្រូ�ូវបា�រៀត្រូបើត្រូបា�់រៀដឹើមីកី�ំ�ទ់�ិនៃ�ការរៀធីីើដឹរំៀ�ើ រ។t ដឹរំៀ�ើ រពរិៀ��រៀ�ះត្រូ�ូវការទាំងំការ��ិ�ម ី�ងិ
�កមមភាព�មីៗ ។ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះមា��ូវឧបករ�៍រៀដឹើមីបីរៀងាើ�ការ��ិ �ិងការយល់ដឹឹង។ ទ�ទមឹ�ឹងរៀ�ះ កម៏ា�ឧបករ�៍
�ត្រូមាបជ់ិយួអ�ុវ�ាការ��ិរៀនាំះរៀដឹើមីរីៀធីីើ�កមមភាពផ្តងណែដឹរ។ ចំំ�ុចំរៀ�ះ�ឺមា��យ័ថា ឧបករ�៍មយួចំំ�ួ�ម�ិ�ូវមា�លកខ�ៈ
បរៀចំេករៀទ�រៀទ ចំំណែ�កឧបករ�៍រៀផ្តសងរៀទៀ�ត្រូ�ូវការចំំរៀ�ះដឹឹងជាមលូ�ឋ �បណែ�ាម។ កិចំេការរៀនាំះរៀធីីើរៀ�ើងតាមការរៀរៀបចំំ៖ រៀយើង
ចំងរ់ៀធីីើឱ្យយត្រូបាកដឹថា ការ�ិ� �ិង�កមមភាពរប�់រៀយើងមា�ភាពត្រូ�បគុាំ។ ត្រូប�ិ�រៀបើរៀយើងរៀផ្លាា �ណែ�រៀ�រៀលើររៀបៀប�មនីៃ�ការ��ិ វា
�ងឹម�ិមា�លទធផ្តលជាកណ់ែ�ាងណែដឹលត្រូ�ូវការរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់រំៀពើហងិារៀលើកុមាររៀ�ើយ។ ត្រូប�ិ�រៀបើរៀយើងរៀផ្លាា �ណែ�រៀ�រៀលើ�កមមភាព�មី
ៗរៀ�យម�ិបា��ិ��ូរឱ្យយបា�ហម�ច់ំ�រ់ៀទ រៀនាំះលទធផ្តលរប�់រៀយើងត្រូបណែហលជាគាំម ��ិរ�ារភាពរៀ�ើយ។ រៀយើងត្រូ�ូវការទាំងំពរី!

សំមាសំធា��ពីគ្រឹះងីកសំំខាន់់ៗ

ការពត្រូងកីបណែ�ាម�ឺជាអីណីែដឹលយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា�ភិា�រៀត្រូចំើ�បា�រៀលើករៀ�ើង រៀទាំះបជីាវាអាចំរៀត្រូបើពាកយរៀផ្តសងដូឹចំជាការ
រៀធីីើឱ្យយ�ុ�សាយ ការផ្តសពីផ្តាយ ឬការរៀលើករៀ�ើងវញិករ៏ៀ�យ។ ជាទូរៀ� រៀ���ម�ថា ការពត្រូងកីបណែ�ាមត្រូគាំ�ណ់ែ�មា��យ័ថាជាការ
រៀធីីើ�កមមភាពដូឹចំៗគុាំរៀ�ទីកណែ�ើង�មឱី្យយបា�រៀត្រូចំើ�តាមណែដឹលអាចំរៀធីីើរៀ�បា�បារុៀណ្តាណ ះ។ ជាទូរៀ� រៀ���ម�ថា ការពត្រូងកីបណែ�ាមត្រូគាំ�ណ់ែ�
មា��យ័ថាជាការរៀធីីើ�កមមភាពដូឹចំៗគុាំរៀ�ទីកណែ�ើង�មឱី្យយបា�រៀត្រូចំើ�តាមណែដឹលអាចំរៀធីីើរៀ�បា�បារុៀណ្តាណ ះ។ ការពត្រូងកី�កមមភាព
ទបស់ាា �អ់រំៀពើហងិារៀលើកុមារ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការយល់ដឹឹង �ិងណែក�ត្រូមលួ�កមមភាពរៀ�ះរៀ�កុុងបរយិាកា��ម។ី 

 របូភាពខាងរៀត្រូកាម (�ិងរៀ�កុុង ឧបករណ៍៍ 1 A) ផ្តាល់ជូិ��ូវរបូភាពធីំទូ�យណែដឹលមា�លកខ�ៈសាមញ្ចាអំពីខើឹមសារណែដឹល
រៀយើងចំងរ់ៀលើករៀ�ើងតាមរយៈការពត្រូងីកបណែ�ាម។ របូភាពរៀ�ះអាចំ�ឹងត្រូ�ូវរៀត្រូបើត្រូបា�់រៀដឹើមីផី្តាល់ឱ្យយត្រូបរៀទ�នាំនាំ�ូវវធិីីរមួមយួកុុង
ការណែ�ីងយល់ �ិងត្រូបាត្រូ�័យទាំកទ់ងគុាំអំពីការពត្រូងីកបណែ�ាម។ ដូឹចំណែដឹលអុកបា�រៀ�ើញរចួំមករៀហើយ មា�ធា�ុ�ំខា�់ៗ ចំំ�ួ� 
5 ណែដឹលត្រូ�ូវពត្រូងីក ណែដឹលធា�ុ�ីមយួៗត្រូ�ូវបា�ព�យល់ខាងរៀត្រូកាម។ របូភាពកប៏ងាា ញផ្តងណែដឹរថាធា�ុទាំងំរៀ�ះមា�ទំនាំកទ់ំ�ងគុាំ 
�ិងមា�ឥទធិពលរៀលើគុាំរៀ�វញិរៀ�មកជា�ិចំេ។ 

�ូល�ា និម្រួ�ះះ
បញ្ហាា សំ់ខានួ់ៗ កុុងការដែកស់ប្រមួួ� នួិងពប្រងីកបដែនួែមួ។

 មាូឌុុល់ 1
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បរយិាកា�នៃនិអំំសៀពី�ហិិងាសៀល��ុមារ
បរយិាកា��ឺជាបរបិទនៃ�អំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងត្រូបរៀទ�រប�់អុក។ បរយិាកា�នៃ�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ រមួមា�អីីៗ
ដូឹចំជា�ាង�់រ�ងគម រៀគាំល�រៀយាបាយ ត្រូពឹ�ាិការ�៍ពីមុ�ៗ �ិងសាា �ភាពរៀ�ដឹឋកិចំេ។ វា�ឺជារៀរឿងរាា វទាំងំអ�់ណែដឹលបា�
បងាា ញអំពីបញ្ញាា អំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងត្រូបរៀទ�រប�់អុក។ បរយិាកា�ករ៏មួបញ្ចេូ លទាំងំការរៀ�ើើយ�បថុាក�់ំប� ់�ិង
ថុាកជ់ា�ិចំំរៀពាះអំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ រៀយើងត្រូ�ូវយកចិំ�ាទុក�កឱ់្យយបា�ខាើ ងំរៀ�រៀលើបរយិាកា�រៀ�កុុងដំឹរៀ�ើ រការពត្រូងីក
បណែ�ាមទាំងំមូលរៀត្រូពាះវាមា�ការផ្លាើ �់បាូរឥ�ឈបឈ់រ។ 

សកម�ភាពេដើម្ប ី
ប��បអ់ំេពើហិង្សោ

េលើកុមារ
ស� នភាពអំេពើហិង្សោេលើកុមារ

ករស្រមបស្រម�ល 
និងយុទ�ស�ស�ព្រងីក 

INSPIRE 

យន�ករ
ស្រមបស្រម�ល

ថា� កជ់ាតិ + 
្រក�មធនធាន

អង�ភាពអនុវត�

ណែក�ត្រូមួលពី៖ ExpandNet

របូភាពទី 1៖ �ំរ�ូត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងការពត្រូងីកបណែ�ាម

មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ
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ការវាយ�នៃមើបរយិាកា� ជិួយឱ្យយអុកយល់អំពីធា�ុផ្តសនំៃ�ការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារណែដឹលអាចំរៀកើ�មា�រៀហើយណែដឹលអាចំ
មា�ការលំបាក។ ការវាយ�នៃមើបរយិាកា�កអ៏ាចំមា�ត្រូបរៀយាជិ�ផ៍្តងណែដឹរ�ត្រូមាបក់ារពិ�ិ�យរៀមើលណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់
អុករៀដឹើមីកីំ��ណ់ែផ្តុកណែដឹល�ួរ�ិ��ូរបណែ�ាម។ ឧបករណ៍៍ 1B, 1C, និិង 1D �ឺជាឧបករ�៍វាយ�នៃមើបរយិាកា�ណែដឹលត្រូ�ប
ដឹ�ា បរ់ៀលើទិដឹឋភាពរៀផ្តសងៗគុាំនៃ�បរយិាកា�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ 

ឧបករ�៍ទាំងំរៀនាំះរមួមា�៖

1. ឧ�ក្ដីរណ៍ 1B៖ ដំ�ក្ដីក់ាល់សេពល់សេវិលានៃន្តអំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ៖ ការយល់ដឹឹងអំពីត្រូពឹ�ាិការ�៍ �ិងម�ុ�ស 
 ណែដឹលនាំរំៀ�ដឹល់រៀពលរៀវ�បចំេុបី�ុ។

2. ឧ�ក្ដីរណ៍ 1C៖ កតាា បរយិាកា�ពាកព់�័ធ�ឹងការបរៀងាើ��កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 

3. ឧ�ក្ដីរណ៍ 1D តិួអំងា៖ បុ�គល ត្រូកុម �ិងអងគការណែដឹលចាបអ់ារមម�៍ ឬមា�ឥទធិពលរៀលើការបរៀងាើ�ណែផ្ត�ការ
�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។

របូភាពខាងរៀត្រូកាមបងាា ញអំពីររៀបៀបណែដឹលឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរមួបញ្ចេូ លគុាំបរៀងាើ� �ិងការវាយ�នៃមើបរយិាកា�។ 

រៀទាំះបីវាមា�សារៈ�ំខា�ក់ុុងការវាយ�នៃមើបរយិាកា�រៀ�រៀពលចាបរ់ៀផ្តដើម វាជាការលអបំផុ្ត�កុុងការរៀធីីើបចំេុបី�ុភាព �ិង
ពិ�ិ�យរៀមើល�ូវការវាយ�នៃមើរៀ�ះឱ្យយបា�រៀទៀងទាំ�រ់ៀពញមយួដឹំរៀ�ើ រការពត្រូងីករប�់អុក។ �ូមចាថំា បរយិាកា�ណែ�ងណែ�មា�
ការណែត្រូបត្រូបួល ដូឹរៀចំុះការណែ�ីងយល់ �ិងតាម��ការផ្លាើ �់បាូររៀ�ះមា�ភាពចាបំាចំរ់ៀដឹើមីទីទួលបា�រៀជា�ជិយ័ �ិង�ិរ�ារភាព។

មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ

ជំិរញុរៀ�យ៖ ឯកសារវភិា�រៀ�ដឹឋកិចំេ�រៀយាបាយរៀ�យ WaterAid

របូភាពទី 2៖ ណែផ្តុកនៃ�ការវាយ�នៃមើបរយិាកា�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ

 
+ +

ករវយតៃម�ស� នភាពអំេពើហិង្សោេលើកុមារ

ឧបករណ៍ 1B
ដំណាកក់លេពលេវល

ស្រមាបក់រប��បអ់ំេពើហិង្សោ
េលើកុមារ

ឧបករណ៍ 1C
ដូែមន

ឧបករណ៍ 1D
តួអង�
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មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ

យនិុការ�ម្រួ�ប�ម្រួ�ួលថាន �ជ់ាតិ + ម្រួ�ុ�ធនិធានិ

ធា�ុផ្តសនំៃ�ការពត្រូងីកបណែ�ាម�ំខា�ម់យួរៀទៀ��ឺ ... អុក! យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ�ឺជាត្រូកុមណែដឹលរ�ឋ ភបិាល
បា�បរៀងាើ�រៀ�ើងរៀដឹើមីអីភវិឌ្ឍឍ �ិង តាម��ណែផ្ត�ការ�កមមភាពមយួណែដឹលដឹំរៀ�ើ រការរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ 
�ម�ាភាពនៃ�យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិកុុងការគាំតំ្រូទនៃដឹ�ូណែដឹលអ�ុវ�ា�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
ត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើងយាា ងខាើ ងំរៀ�រៀពលពួករៀ�អរៀញី្ចើញអុកជំិនាំញណែដឹលមា�ជិំនាំញរៀផ្តសងរៀទៀ�ឱ្យយចូំលរមួកុុងត្រូកុមធី�ធា�
កា�ណ់ែ�ទូលំទូ�យ។  រៀ�កុុងម៉ូូ�ឌុុល 2 រៀយើងពិភាកាអំពី�ួនាំទីរប�់ត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + 

 ត្រូកុមធី�ធា� �ិងផ្តាល់ជូិ��ូវឧបករ�៍រៀដឹើមីជីិួយ�ិ��ូរជាលកខ�ៈយុទធសាស្រ្ត�ាថារៀ�ើអុកណ្តារៀ�ត្រូកុម�ំខា�រ់ៀ�ះ។

���មភាពីទូបស់្កាា តអ់ំំសៀពី�ហិិងាសៀល��ុមារ

�កមមភាព�ឺជាត្រូបរៀភទធីំទូ�យ។ រៀ�កុុង�កមមភាពរៀនាំះ រៀយើងរមួបញ្ចេូ ល�ូវអីីៗដូឹចំជា�រៀត្រូមាង កមមវធិីី ការបរៀងាើ��មី 
 ឬអ�ារា�ម� ៍រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ រៀយើង�ឹងបងាា ញអំពី�កមមភាពទាំងំអ�់រៀ�ះ។ �កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងា

រៀលើកុមារ�ឺជាការរៀរៀបចំំ �ិងអ�ុវ�ាវធិីីសាស្រ្ត�ារៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + 
 ត្រូកុមធី�ធា�រៀផ្លាា �រៀលើការ�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងគាំតំ្រូទ�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមាររៀ�កុុងការណែក�ត្រូមួល 
 �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់ខើួ�។ ជំិហា�ដំឹបូងដឹ�ំ៏ខា�ម់យួ�ឺត្រូ�ូវវាយ�នៃមើ�កមមភាព�ីមយួៗ រចួំរៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាថារៀ�ើត្រូ�ូវ

ពត្រូងីក�កមមភាពរៀនាំះរៀ�យររៀបៀបណ្តា។ ទ�ទឹម�ឹងរៀ�ះ រៀ�កុុងម៉ូូ�ឌុុល 2 រៀយើងចំំណ្តាយរៀពលរៀវ�រៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីពីិ�ិ�យរៀមើល
ការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាទាំងំរៀ�ះ។ អុក�ឹងរករៀ�ើញឧបករ�៍�ត្រូមាបវ់ាយ�នៃមើមូល�ឋ �ភ�ាុតាងនៃ��កមមភាព កដូ៏ឹចំជា
ការវាយ�នៃមើអំពីការពត្រូងីកបណែ�ាមជាក�់ករ់ៀដឹើមីរីៀត្រូបើត្រូបា�់�ត្រូមាបរ់ៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាព�ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកបណែ�ាម។ 

នៃ��ូអំនុិវតុ

នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា�ឺជាទីភុាកង់ាររ�ឋ ភបិាល �ិងអងគការ�ងគម�ីុវលិណែដឹលអ�ុវ�ា�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ 
រៀ�កុុងវ�័ិយមយួចំំ�ួ� (ដូឹចំជាចំាប ់�ិងការអបរ់)ំ នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាអាចំជាត្រូក�ួង �ិងទីភុាកង់ាររ�ឋ ភបិាល។ រៀ�កុុងវ�័ិយ
រៀផ្តសងរៀទៀ� (ដូឹចំជាការអភវិឌ្ឍឍរៀ�ដឹឋកិចំេ �ិង�ុខភាពសាធារ�ៈ) នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាអាចំរមួមា�អងគការម�ិណែម�រ�ឋ ភបិាលកុុង
ត្រូ�ុក អងគការម�ិណែម�រ�ឋ ភបិាលអ�ារជា�ិ ត្រូកុមហុី�ណែ�ីងរកត្រូបាកច់ំំរៀ�ញ ឬអងគការ�ហ�ម�។៍ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួល
ថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�ត្រូ�ូវណែ�គាំតំ្រូទ �ិងពត្រូងឹងទំនាំកទ់ំ�ង �ិងភាព�កដិ�ម�ាភាពរប�់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ារៀផ្តសងៗរៀដឹើមីពីត្រូងីក
បណែ�ាមរៀដឹើមីទីទួលបា�រៀជា�ជិយ័ �ិង�ិរ�ារភាព។ ការពត្រូងីកបណែ�ាមត្រូ�ូវបា��ត្រូមប�ត្រូមួលរៀ�រៀពលនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា៖ 

1. យល់ពី�ត្រូមូវការ�ត្រូមាប�់កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ �ិងមា���ទៈកុុងការគាំតំ្រូទពួករៀ� (ការរៀបាជាា
ចំិ�ាណែផ្តុក�រៀយាបាយ)។

2. មា�ធី�ធា�ម�ុ�ស �ិងលទធភាពណែផ្តុក�វកិារៀដឹើមីអី�ុវ�ា�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារតាមវធិីីណែផ្តអករៀលើ
ភ�ាុតាង។ 

3. រៀ�ើើយ�បចំំរៀពាះការផ្លាើ �់បាូរបរយិាកា�នៃ�ការអ�ុវ�ា �ិង�ត្រូមូវការរប�់ត្រូបជាជិ�រៀគាំលរៀ�។

ម៉ូូ�ឌុុល 3 រមួបញ្ចេូ លទាំងំការវាយ�នៃមើ�ម�ាភាពរប�់អងគភាព (ឧបករណ៍៍ 3B) រៀដឹើមីជីិួយយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ
រៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាណែផ្តអករៀលើទិ�ុ�យ័�ត្រូមាបក់ាររៀត្រូជិើ�រៀរ ើ� ភាពជានៃដឹ�ូ �ិងការគាំតំ្រូទនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា។
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ការសំគ្រឹះមបសំគ្រឹះមួល ន់ិងយុ��ធសាស្រ្តសំុពីគ្រឹះងីក INSPIRE

ធា�ុ�ំខា�ចុ់ំងរៀត្រូកាយ�ឺការ�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងយុទធសាស្រ្ត�ាពត្រូងីកពត្រូងីកបណែ�ាម រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឹងជិួយអុកកុុង
ការបរៀងាើ�។ ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់អុកកំ��រ់ៀគាំលបំ�ងត្រូបរៀទ�រប�់អុករៀ�កុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ 
រៀហើយវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE ជិួយរៀយើងកុុងការបរៀងាើ�យុទធសាស្រ្ត�ាគាំតំ្រូទរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�រៀគាំលរៀ�ទាំងំរៀ�ះ។ យុទធសាស្រ្ត�ា
�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់ INSPIRE �ឺជាចំំ�ុចំ�ុូលនៃ�ការងារទាំងំអ�់រៀ�ះ។ យុទធសាស្រ្ត�ាកំ��់
ទំនាំកទ់ំ�ងរៀ�កុុងចំំរៀណ្តាមធា�ុ�ំខា�់ៗ រៀផ្តសងរៀទៀ� រៀហើយត្រូ�ូវបា�កំ��រ់ៀ�យយុទធសាស្រ្ត�ាទាំងំរៀនាំះ។

ការភាា បធ់ាតុពីម្រួងី�បណែនិែ��និះះះ

រៀទាំះបីធា�ុពត្រូងីកបណែ�ាម��ើឹះ�ីមយួអាចំមា�លកខ�ៈខុ�ពីគុាំ ជាការ�ំខា�ណ់ែដឹលត្រូ�ូវចាថំា ធា�ុទាំងំរៀ�ះមា�ទំនាំកទ់ំ�ង
គុាំ។ ធា�ុទាំងំរៀ�ះ�ាិ�រៀ�កុុងបរយិាកា�នៃ�អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ បាុណែ�ាមា�ឥទធិពលរៀ�រៀលើគុាំរៀ�វញិរៀ�មកបរៀងាើ�របូរាង 
�ិងបរយិាកា�រៀ�រៀពលដឹំណ្តាលគុាំ។ ការពត្រូងីកបណែ�ាម�ត្រូមូវឱ្យយរៀយើង�ិ��ូរជា�ិចំេអំពីធា�ុផ្តស�ំំខា�់ៗ ទាំងំរៀ�ះ �ិងភីាបគុ់ាំ
រៀ�វញិរៀ�មករប�់វារៀដឹើមីរីៀរៀបចំំ ត្រូ�បត់្រូ�ង �ិង�ត្រូមប�ត្រូមួលយុទធសាស្រ្ត�ាពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់រៀយើង។ 

មូលដ្ឋាា ន់នៃន់ការដែកសំគ្រឹះមួល

សៀត�អំវីសៀ�ជាការណែ��ម្រួ�ួល?

ការណែក�ត្រូមួលអាចំមា�ត្រូប�ិកមម រៀ�រៀពលមា�អីីរៀកើ�រៀ�ើងណែដឹលម�ិ�ឹកសាម �ដឹល់ រៀហើយរៀយើងផ្លាើ �់បាូរការរៀ�ើើយ�ប។ 
ការណែក�ត្រូមួលអាចំមា�ត្រូប�ិកមម រៀ�រៀពលមា�អីីរៀកើ�រៀ�ើងណែដឹលម�ិ�ឹកសាម �ដឹល់ រៀហើយរៀយើងផ្លាើ �់បាូរការរៀ�ើើយ�ប។ 
ការណែក�ត្រូមួលកអ៏ាចំមា�លកខ�ៈបុរៀរ�កមមផ្តងណែដឹរ។ កុុងអំ�ុងរៀពលពត្រូងីក យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ�ឹងត្រូ�ូវ
�ិ��ូរជាមុ�អំពីការណែក�ត្រូមួលនាំរៀពលអនាំ�� មុ�រៀពលត្រូ�ូវការការណែក�ត្រូមួលទាំងំរៀនាំះ។ អុក�ឹងត្រូ�ូវកំ��ណ់ែផ្តុកខើះ
នៃ��កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារណែដឹលអាចំត្រូ�ូវការផ្លាើ �់បាូររៀ�កុុងបរយិាកា�រៀផ្តសងៗគុាំ។ ការណែក�ត្រូមួលក៏
�ឹងរៀ�រៀ�រណែដឹររៀ�យសារបរយិាកា�កំពុងផ្លាើ �់បាូរឥ�ឈបឈ់រ។ លកខ�ៈ�មុ�សាម ញ �ិងផ្លាើ �់បាូរនៃ�បញ្ញាា អំរៀពើហិងា
រៀលើកុមារ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការ�ត្រូមប�ត្រូមួល។ រៀហ�ុដូឹរៀចំុះរៀហើយរៀទើបការណែក�ត្រូមួលមា�សារៈ�ំខា��់ត្រូមាបក់ារបរៀងាើ�
ត្រូបកបរៀ�យ�ិរ�ារភាព។

មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ

ចបំាច្់រត�វមានស្រមាប់ករែកស្រម�លភាពស�ុគស� ញ ករទមទរ +
មា្រតដ� ន

ឥទ�ិពលែដលមាន
ភាពស�ិតេស�រ

ត្រូបភព៖ Syntegral

របូភាពទី 3៖ �មុ�សាម ញទាំមទាំរការណែក�ត្រូមួល
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ម្រួបសៀភទូនៃនិការណែ��ម្រួ�ួល

រៀហគម រៀ�ើអីីខើះណែដឹលអាចំមា�កំហុ�? (ឧបករណ៍៍ 1E) ត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីឱី្យយអុក �ិង�ហការរីប�់អុក�ិយាយអំពី
បទពិរៀសាធី�ព៍ីមុ� (ឬត្រូបណែហលជាអនាំ��) រប�់អុកពាកព់�័ធ�ឹងការណែក�ត្រូមួល។. អុកត្រូបណែហលជា�ឹង�ិយាយអំពីត្រូបរៀភទ
រៀផ្តសងៗគុាំជារៀត្រូចំើ�នៃ�ការណែក�ត្រូមួលចំំរៀពាះ�កមមភាពណែដឹលត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើង ឬ�ួរណែ�ត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើង។ ការ�ត្រូមប
�ត្រូមួលទាំងំរៀ�ះភា�រៀត្រូចំើ�ត្រូ�ូវការរៀ�យសារមា�ភាពខុ�គុាំរៀ�កុុងបរបិទមូល�ឋ � ឬរៀ�យសារការផ្លាើ �់បាូរបរយិាកា�
ណែដឹលម�ិបា�រពំឹងទុក។ ត្រូបរៀភទទូរៀ�មយួចំំ�ួ�នៃ�ការណែក�ត្រូមួលណែដឹលត្រូ�ូវការមា�រៀ�កុុង៖

• �ក្ដីមមភាពខ្លឹែួន្តឯង។ ត្រូប�ិ�រៀបើ�កមមភាពមយួមា�ភាព�មុ�សាម ញរៀពក រៀយើងត្រូបណែហលជាត្រូ�ូវណែក�ត្រូមួលរៀដឹើមីរីៀធីីើឱ្យយ
�កមមភាពមា�ភាពសាមញ្ចា ។ 

• សេគ្នាល់ការណ៍ការអំនុ្តវិតីិ។ ការផ្លាើ �់បាូររៀ�ទតីាងំរៀគាំលរៀ��មណីែដឹលមា��ម�ាភាពបរកិាខ ររៀផ្តសងៗគុាំ រៀហ�ឋ រចំនាំ�មុ�័ធ 
ឧបករ�៍ភា ពជាកណ់ែ�ាងនៃ��វកិា ទ�ំញិណែដឹលមា� រចំនាំ�មុ�័ធត្រូ�បត់្រូ�ង។ល។ �ឺជាមលូរៀហ�ុញឹកញាបណ់ែដឹល
បណ្តាដ លឱ្យយមា�ការណែក�ត្រូមលួ។ 

• �មតិែភាពអំនុ្តវិតិី។ ការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជាទូរៀ�ត្រូ�ូវបា�រៀធីីើរៀ�ើងរៀដឹើមីពីត្រូងឹង�ម�ាភាពបុ�គលិក។ ជាទូរៀ�ករ�ីរៀ�ះ
រៀកើ�រៀ�ើងពិ�ត្រូបាកដឹរៀ�រៀពល�កមមភាព�ំរណូែដឹលបា�បងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាពត្រូ�ូវបា�អ�ុវ�ាជាដំឹបូងជាមយួ
បុ�គលិកណែដឹលបា�ទទួលការប�ាុ ះបណ្តាា លលអត្រូបរៀ�ើររចួំរៀហើយ។ 

ការណែ��ម្រួ�ួល និិង�ុម្រួ�ះតភាពី

�ំ�ួរដឹធ៏ីំពាកព់�័ធ�ឹងការ�ត្រូមប�ត្រូមួល�ឺ “រៀ�ើរៀ�ត្រូ�ងច់ំំ�ុចំណ្តាណែដឹលរៀយើងបា�ផ្លាើ �់បាូរ�កមមភាព ខាើ ងំណែដឹលរៀយើង
កំពុងអ�ុវ�ាអីីមយួណែដឹលខុ�គុាំទាំងំត្រូ�ុង?” កត្រូម�ិណែដឹល�កមមភាពរកាណែផ្តុកណែដឹលរៀធីីើឱ្យយវារៀជា�ជិយ័ត្រូ�ូវបា�រៀ�ថា” 
ភាព�ុត្រូកឹ�នៃ�កមមវធិីី”។ ការ�រៀត្រូមចំចំិ�ាថារៀ�ើអីីណែដឹលកំ���់កមមភាព �ិងរៀ�ើរៀ�រៀពលណែដឹលវាបា�ប់ងភ់ាព�ុត្រូកឹ� 
�ឺជាកិចំេការ�មុ�សាម ញ បាុណែ�ាមា�សារ�ំខា�។់ រៀ�ះ�ឺរៀ�យសារណែ�ការណែក�ត្រូមួលរៀត្រូចំើ�រៀពកអាចំរៀធីីើឱ្យយមា�ការផ្លាើ �់បាូរ
�កមមភាពរៀ�ជាអីីមយួណែដឹលម�ិត្រូ�ូវបា�គាំតំ្រូទរៀ�យភ�ាុតាង។ 

រៀ�យសាររៀយើងត្រូ�ូវណែក�ត្រូមួលឱ្យយត្រូ�បតាមបរយិាកា��មី រៀទើបភាព�ុត្រូកឹ�នៃ��កមមភាព�ឺជាហា�ិភយ័ណែដឹលរៀយើងត្រូ�ូវ
�ិ��ូរជា�ិចំេ។ រៀ�រៀពលរៀធីីើការណែក�ត្រូមួល រៀយើង�ួរខិ�ខំធានាំឱ្យយបា�ថា �កមមភាពណែដឹលបា�ណែក�ត្រូមួល�ឹងរៀ�ណែ�
មា�ត្រូប�ិទធភាព រៀហើយត្រូ�បតាមរៀគាំលបំ�ងនៃ�ការរៀរៀបចំំ�កមមភាពរៀនាំះ។ �កមមភាពមយួអាចំមា�ការណែក�ត្រូមួល
រៀ�យរៀជា�ជិយ័ រៀ�យម�ិចាបំាចំរ់ៀធីីើការផ្លាើ �់បាូរទាំងំត្រូ�ុងរៀ�យរកាធា�ុ�ុូលដូឹចំគុាំ �ិងរៀ�យធានាំថា�កមមភាព
រៀ�ណែ�មា�មូល�ឋ �ណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង។ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឹងជិួយអុកកុុងការកំ��ធ់ា�ុ�ំខា�់ៗ ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀពល
រៀត្រូកាយ រៀ�កុុង ម៉ូូ�ឌុុល 4។. 

ស់កមួមភាពកប្រមួយើ�រពតាមួការអនុួវត្តត�ក�់កទ់ាំងំអស់់ណាស់់ បុុដែនួតការដែកស់ប្រមួួ�យើ�យ
យកចំិត្តត�ុក�កគ់ូួរដែត្តធា�ថា ស់កមួមភាពទាំងំយើ�ះយើ�រពដែត្តយើ�យើ�ើយើ��ការណ៍ុដែ��
ការអនុួវត្តតមានួបុុយើណាះ ះ។ 

មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ
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បុសៀរល�ខខ�ឌ  និិងហានិិភយ័ចំំសៀ�ះការណែ��ម្រួ�ួល និិងពីម្រួងី�បណែនិែ�

អុករៀត្រូបើត្រូបា�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះជារៀត្រូចំើ��ឹងបា�សាគ ល់អំពី�ំ�ិ�រៀ�កុុងត្រូទឹ�ាីនៃ�ការផ្លាើ �់បាូរ៖ �ំរបូងាា ញអំពីទំនាំកទ់ំ�ង
រវាង�កមមភាព �ិងលទធផ្តលនៃ��កមមភាពទាំងំរៀនាំះ។ ត្រូទឹ�ាីនៃ�ការផ្លាើ �់បាូរលអនាំមំក�ូវការ��ម���ើឹះនៃផ្តទខាងរៀលើអំពីររៀបៀប 
�ិងមូលរៀហ�ុណែដឹល�កមមភាព�ឹង��ដឹល់រៀគាំលរៀ�ណែដឹលចំងប់ា�។ 

រៀទាំះបីជាត្រូបរៀទ�រប�់អុកបា� ឬម�ិបា�បរៀងាើ�ត្រូទឹ�ាីនៃ�ការផ្លាើ �់បាូរ រាល់ណែផ្ត�ការ�កមមភាពទាំងំអ�់បងាា ញអំពីលទធផ្តល
ណែដឹលជារៀគាំលរៀ�។ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា��ួរយកចិំ�ាទុក�កច់ំំរៀពាះការ��ម�រប�់ខើួ�អំពីបុរៀរ
លកខខ�ឌ  �ិងហា�ិភយ័រៀ�កុុងណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់ខើួ�រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ តាមរយៈការរៀត្រូបើឧបករណ៍៍ 
1F អុកអាចំណែ�ីងយល់កា�ណ់ែ��ីុជិរៀត្រូ�អំពីការ��ម�ទាំងំរៀ�ះ។ �ូមយកចិំ�ាទុក�កច់ំំរៀពាះការ��ម�ទ់ាំងំរៀ�ះរៀ�ត្រូ�ប់
ចំំ�ុចំទាំងំអ�់កុុងអំ�ុងរៀពលដំឹរៀ�ើ រការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។ �ិងជាមយួនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា ណែផ្ត�ការ�កមមភាពណែដឹល
�ឹងរៀ�ះត្រូសាយចំំ�ុចំទាំងំរៀនាំះតាមការចាបំាចំ។់

ការ�ន្តមតិច់ំន្តួន្តព�រស្រ�សេភទ្ធិសេដ�មី ��ក្ដី�់ញ្ចចូ ល់សេ�ក្ដីុុងស្រទ្ធិ��ី�នៃន្តការផ្ទាែ �់�ីូរ

�ុសេរល់ក្ដីខខ្លឹណឌ ៖ កាលៈរៀទ�ៈណែដឹលត្រូ�ូវណែ�មា�រៀដឹើមី�ី�រៀ��រៀត្រូមចំរៀគាំលរៀ�។  

ហាន្តិភ�យ៖ ឧប��គណែដឹលអាចំមា�រៀ�កុុងបរយិាកា�ណែដឹលអាចំជាឧប��គកុុងការ�រៀត្រូមចំរៀគាំលរៀ�។

មាូឌុុល់ 1 មូល់�ា ន្តស្រគុ�ះ
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1A. ធាតុិ��សេ�ក្ដីុុងស្រក្ដី�ខ្លឹ�ណឌ ពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែម ឧបករ�៍រៀ�ះអាចំរៀត្រូបើត្រូបា�់រៀដឹើមីផី្តាល់ជូិ�ត្រូបរៀទ�នាំនាំ�ូវវធិីីទូរៀ�មយួកុុង
ការណែ�ីងយល់ �ិងផ្តសពីផ្តាយធា�ុផ្តស�ំំខា�់ៗ នៃ�ការពត្រូងីកកុុងកត្រូម�ិ របូភាពធីំ ។  

1B. ការវាយតិនៃមែ�រសិាែ ន្ត៖ ដំ�ក្ដីក់ាល់សេពល់សេវិលា�ស្រមា�ក់ារ�ញ្ចច�អ់ំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ។ឧ�ក្ដីរណ៍ 1B៖ ដំ�ក្ដីក់ាល់
សេពល់សេវិលានៃន្តអំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ៖ លំហា�រ់ៀដឹើមីដីឹំណ្តាកក់ាលរៀពលរៀវ�ពីមុ�ៗនៃ��កមមភាព �ិង�ួអងគរៀ�កុុងត្រូបរៀទ�
រប�់អុកកុុងបរយិាកា�នៃ�ការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។

1C. ការវាយតិនៃមែ�រសិាែ ន្ត៖ ដូថ្លែមន្ត (Domains). ការរៀធីីើលំហា�ជ់ាត្រូកុម រៀ�យ�ិ��ូរអំពីបរយិាកា�រៀដឹើមីកីំ��ឱ់្យកា� 
�ិងហា�ិភយ័កុុងការពត្រូងីកបណែ�ាម។

1D. ការវាយតិនៃមែ�រសិាែ ន្ត៖ ការវិភិាគុតិួអំងា ត្រូបព�័ធរៀដឹើមីរីៀរៀបចំំណែផ្ត�ទី�ួអងគពត្រូងីកបណែ�ាម�ំខា�់ៗ  �ិង�ិ�អំពី�ួនាំទី 
 �ិង�កាា �ុពលរប�់ខើួ�កុុងការ មា�ឥទធិពលរៀ�រៀលើយុទធសាស្រ្ត�ាពត្រូងីកបណែ�ាម។ 

1E. សេតិ�អំើ�ខ្លឹែះថ្លែដល់អាចមាន្តក្ដីំហុំ�? សេហំាម។ រៀហគមណែដឹលត្រូកុមមយួផ្លាើ �់ទីតាមបរៀណ្តាា យផ្តើូវ�ើងកា�ក់ាា ររៀហគម រៀ�យ
�ករ់ៀ�ម ះ �ិងពិភាកាអំពីឧទាំហរ�៍រៀផ្តសងៗនៃ�ការណែក�ត្រូមួលណែដឹលត្រូ�ូវការ (ឬអាចំរៀ�រៀពលអនាំ��)។ 

1F. ការ�ង្ហាា ញអំំព�ហាន្តិភ�យ ន្តិង�ុសេរល់ក្ដីខខ្លឹណឌ សេដ�មី � �សេស្រមចល់ទ្ធិិផ្តល់ថ្លែផ្តន្តការ�ក្ដីមមភាព �ំរដូឹស៏ាមញ្ចាមយួរៀដឹើមីជីិួយអុក
កុុងការភីាបប់ុរៀរលកខខ�ឌ  �ិងហា�ិភយ័ពាកព់�័ធ�ឹងការ�រៀត្រូមចំលទធផ្តលណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់អុករៀ��ឹង�កមមភាព 
�ិង�កមមភាពណែដឹលអាចំរៀ�ះត្រូសាយហា�ិភយ័ទាំងំរៀនាំះ។ 

ណែ�ីងរក �ិងទាំញយកឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើរៀវបសាយ�រ៍ប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ។ំ

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup

មាូឌុ�ល 1 ឧបករណ៍សំគ្រឹះមាបដ់ែសំើងរក

ម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះរមួ៉ូបញ្ចេ� ល��វឧបក្នុរ�៍ណែ�ល��ង�ួយម្រួកុ្នុម៉ូរប�់អុំក្នុបសៀងាើត់
ភាស្ការមួ៉ូ �ិងការគូតិ់អំំពីការណែក្នុ�ម្រួម៉ូលួ �ិងពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូ។
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រៀយើងចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររៀ�ះរៀ�យក��់មាគ ល់ថា រៀយើងណែ�ងណែ�ចំងផ់្តគូរ
ផ្តគងការ�ិ�ជាមយួ�ឹង�កមមភាព។.

• រៀ�រៀពលពិភាកាអំពីការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរប�់អុករៀលើមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ 
 រៀ�ើត្រូកុមរៀ�ះមា�ការយល់រៀ�ើញ�ួរឱ្យយចាបអ់ារមម�៍ណែដឹរឬរៀទ? 

• ចូំរពិ�ិ�យរៀមើល�ំ�ួរខាងរៀលើ ឬ�ំ�ួររៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�
រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងការ��ទនាំរប�់អុក។

• វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងឯកសារអំពី
�កមមភាពណែដឹលអុក�ឹងអ�ុវ�ា �ិងដឹឹងថា�កមមភាពខើះ 
ត្រូ�ូវបា�បញ្ចេប។់

យុល់នៅ��ញអ្វីំពីីសំកមមភាពី (R1)

 រៀ�យរៀត្រូបើឧបករ�៍ R1៖ 

1. �ូមរៀរៀបរាបក់ារយល់រៀ�ើញចំំ�ួ�  
3 ណែដឹលត្រូកុមបា�រករៀ�ើញថាមា��នៃមើ 
�ិងមា�សារ�ំខា�។់ 

2. �ូម�រៀត្រូមចំចិំ�ា �ិងក�ត់្រូតាអពំរីរៀបៀប
ណែដឹលការយល់រៀ�ើញទាំងំរៀនាំះអាចំ
ណែត្រូបកាើ យរៀ�ជា�កមមភាពជាកណ់ែ�ាង។

3. �ូមត្រូ��បម់កវញិជាត្រូបចារំៀដឹើមី ី
�មាគ ល់ថា�កមមភាពទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់
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ដែ�ុកបនាំា ប់

រៀ�រៀពលរៀ�ះ អុកយល់ពីរៀគាំល�ំ�ិ�មូល�ឋ �នៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម អុករៀត្រូ�ៀមខើួ�រៀដឹើមីរីៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�ជា
យុទធសាស្រ្ត�ា�ូវនៃដឹ�ូ �ិង�កមមភាពណែដឹលអុកត្រូ�ូវការរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�រៀគាំលរៀ�ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់អុក។ 
ម៉ូូ�ឌុុល 2 �ឹងជួិយអុកកុុងការកំ��អ់ាទិភាព �ិងលកខ�ៈវ�ិិចំ័យ័�ត្រូមាបក់ារបរៀងាើ�ត្រូកុមធី�ធា� 

 កដូ៏ឹចំជា�ត្រូមាបរ់ៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាពរៀដឹើមីពីត្រូងីកបណែ�ាម។

មូល់�ា ន្ត�ន្តធាន្ត�ថ្លែន្តែមសេ�សេល់�មូល់�ា ន្ត

DFID ឧប�មុ�័ធ 3 ឧទាំហរ�៍អំពីត្រូទឹ�ដីនៃ�ការផ្លាើ �់បាូរ។

ExpandNet ត្រូកបខ�័ឌ ពត្រូងីក

បណ្តាា ញត្រូសាវត្រូជាវការអ�ុវ�ា 

ការណែក�ត្រូមួលជាត្រូបចារំៀ�យណែផ្តអករៀលើបញ្ញាា  (PDIA)។ ឯកសារ PDIA Toolkit៖ វធិីីសាស្រ្ត�ា DIY កុុងការរៀ�ះត្រូសាយបញ្ញាា
�មុ�សាម ញ។. 

ម�ទីរពិរៀសាធី��ិ៍ការប�់ទីភុាកង់ារ USAID។ ការដឹឹងអំពីរៀពលរៀវ�ណែដឹលត្រូ�ូវណែក�ត្រូមួល។ 

USAID។ កមមវធិីី�រៀស្រ្តងាគ ះមាតា �ិងទាំរក។ ឧបករ�៍មូល�ឋ ��ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកបណែ�ាមជាត្រូបព�័ធ។.

Van Dyke, M., Kiser, L., and Blase, K. (2019). ឧបករ�៍ Heptagon។ Chapel Hill, NC៖ បណ្តាា ញត្រូសាវត្រូជាវ
ការអ�ុវ�ា�កមម

Wiltsey Stirman, S., Baumann, A.A. & Miller, C.J. 2019. The FRAME៖ ត្រូកបខ�័ឌ ពត្រូងីក�ត្រូមាបរ់ាយការ�៍អំពី
ការណែក�ត្រូមួល �ិងការណែកណែត្រូបអ�ារា�ម�ណ៍ែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង។ វទិាសាស្រ្ត�ាអ�ុវ�ា 14, (58)។ 

អងគការ�ុខភាពពិភពរៀ�ក។ 2010. ជិំហា�ទីត្រូបាបំ�ួ�ត្រូមាបក់ាររៀរៀចំំយុទធសាស្រ្ត�ាពត្រូងីកបណែ�ាម។ 
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សៀ�កុុ្នុងម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះសៀយើង�ួរថា “សៀត់ើអុំក្នុណ្ដា��ងគ្នាមំ្រួទ�ក្នុម៉ូមភាពពម្រួងីក្នុសៀ�ើម៉ូីបីញ្ចេបអំ់ំសៀពើហិងិាសៀលើកុ្នុមារ?” 
�ងិ “សៀត់ើ�ក្នុម៉ូមភាពណ្ដាខុះះណែ�លសៀយើងគួូរផ្ទុតល់អាទិភាព�ម្រួមាបក់ារណែក្នុ�ម្រួម៉ូលួ �ងិពម្រួងីក្នុ?” 

ការបន់ុ�ំនៅណ� រ

រៀយើងបា�ចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររប�់រៀយើងរៀ�យបញី្ញាកព់ី�ំ�ិ�មូល�ឋ �មយួចំំ�ួ�ណែដឹលយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ�ឹង
ជិួបត្រូបទះរៀ�រៀពលណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក�កមមភាពរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�រៀគាំលរៀ�រប�់រ�ឋ ភបិាលកុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងា
រៀលើកុមារ។ ម៉ូូ�ឌុុល 1 កប៏ា�បងាា ញអំពីសារៈ�ំខា�ន់ៃ�ការ�ូ�បញី្ញាកអ់ំពីបុរៀរលកខខ�ឌ  �ិងហា�ិភយ័ណែដឹលរៀពលខើះត្រូ�ូវ
បា��កប់ាងំរៀ�កុុងណែផ្ត�ការ�កមមភាពរប�់ត្រូបរៀទ�នាំនាំ។ 

រៀ�កុុង ម៉ូូ�ឌុុល 2 រៀយើងប�ារៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�យ�ួរថា “រៀ�ើអុកណ្តា�ឹងគាំតំ្រូទដឹល់ការបរៀងាើ��កមមភាព?” �ិង 
 “រៀ�ើ�កមមភាពណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងអីីខើះណែដឹលរៀយើង�ួរផ្តាល់អាទិភាព�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម?” វាមា�

សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការបរៀងាើ�ត្រូកុមអុកគាំតំ្រូទ �ិងអុកជំិនាំញរៀដឹើមីគីាំតំ្រូទដឹល់ការបរៀងាើ��កមមភាពណែដឹលបា�រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�
រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ ត្រូបរៀទ��ីមយួៗមា��កមមភាពជារៀត្រូចំើ�ណែដឹលបា�អ�ុវ�ារៀ�ទីតាងំចាបព់ីមយួរៀ�ើង
រៀ�។ �កមមភាពទាំងំរៀ�ះមយួចំំ�ួ��ូចំត្រូ�ូវបា�ពត្រូងីកជាយុទធសាស្រ្ត�ារៀ�ថុាក�់ំប� ់ឬថុាកជ់ា�ិ។ រៀ�ើរៀយើងរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�
�កមមភាពណ្តាខើះ �ិងរៀ�យររៀបៀបណ្តារៀដឹើមីរីៀធីីើការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម? ចំរៀមើើយម�ិសាមញ្ចា រៀទ។ មា�កតាា  

 �ងិលកខ�ៈវ�ិចិំ័យ័ជារៀត្រូចំើ�ណែដឹលត្រូ�ូវពិចារណ្តា។ រៀយើងណែ�ងីយល់អពំលីកខ�ៈវ�ិចិំ័យ័ទាំងំរៀ�ះមយួចំំ�ួ�រៀ�កុុងមាឌុូ្ឍលរៀ�ះ 
កដូ៏ឹចំជាកតាា បណែ�ាមរៀផ្តសងៗរៀ�កុុង ម៉ូូ�ឌុុល 3។

រៀ�យសារយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិណែ�ីងយល់បណែ�ាមអំពីកតាា �ីមយួៗ ដូឹរៀចំុះអាទិភាពកុុងការរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាព
អាចំ�ឹងមា�ការផ្លាើ �់បាូរ។ �កមមភាពណែដឹលជាជិរៀត្រូមើ�ដឹល៏អរៀយាងតាមលកខ�ៈវ�ិិចំ័យ័មយួអាចំណែលងជាជិរៀត្រូមើ�ដឹល៏អ
រៀ�រៀពលពិចារណ្តារៀលើលកខ�ៈវ�ិិចំ័យ័ណែដឹលខុ�គុាំ។ ឧទាំហរ�៍កតាា បរបិទអាចំបងាា ញថា លកខ�ៈវ�ិិចំ័យ័ណែដឹលមា�
ឫ��ល់រៀ�កុុងអរៀ�រភ�ាុតាង/ណែបបវទិាសាស្រ្ត�ា �រៀយាបាយ រៀ�ដឹឋកិចំេ �ិងសាា ប�័ត្រូ�ូវរៀលើកមកពិចារណ្តា។  រៀ�ទីបញ្ចេប ់
យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ�ឹងត្រូ�ូវ�ើឹងណែ�ើងកតាា ជារៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីរីៀធីីើការ�រៀត្រូមចំចំិ�ារប�់ខើួ�។

សៀធវ�ការសៀម្រួជី��សៀរ ��
ការយើប្រជ័ើស់យើរ ើស់ស់កមួមភាពយើ�ើមួបដីែកស់ប្រមួួ� 
នួិងពប្រងីកបដែនួែមួ។

មាូឌុុល់ 2
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ការបនៅងើ��គ្រឹះកុម�ន់ធាន់

រៀ�រៀពលផ្តាល់អាទិភាពដឹល់�កមមភាព�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់ែដឹលត្រូ�ូវរៀរៀបចំំយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិតាងំពីដឹំបូងរៀដឹើមីគីាំតំ្រូទ�កមមភាពរៀ�ទូទាំងំយុទធសាស្រ្ត�ា INSPIRE។ ខ�ៈណែដឹលយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិដឹឹកនាំរំៀ�យរ�ឋ ភបិាលភា�រៀត្រូចំើ�ទទួលខុ�ត្រូ�ូវចំំរៀពាះការត្រូ�បត់្រូ�ងណែផ្ត�ការ�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេប់
អំរៀពើហិងារៀលើកុមារត្រូកុមរៀ�ះអាចំខីះជំិនាំញ ឬបទពិរៀសាធី�ម៍យួចំំ�ួ�។ ឧទាំហរ�៍រៀ�រៀពលណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក
�កមមភាព បទពិរៀសាធី�ព៍ាកព់�័ធ�ឹងត្រូបព�័ធផ្តសពីផ្តាយ�ងគម ឬចំំរៀ�ះដឹឹងណែផ្តុកចំាបអ់ាចំ�ឹងមា��នៃមើ បាុណែ�ាគាំម ��រណ្តា
មុាកណ់ែដឹលមា�ជិំនាំញរៀ�ះរៀទ។ ការបរៀងាើ�ត្រូកុមធី�ធា�អាចំពត្រូងីក�ម�ាភាពរប�់យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិរៀ�កុុង
ការជិួយដឹល់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ារៀដឹើមីចូីំលរមួរៀ�កុុងយុទធសាស្រ្ត�ា�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។

រៀទាំះបីជាយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិជាធីមមតារមួបញ្ចេូ លទាំងំ�ំណ្តាង�ងគម�ីុវលិ �ិងអុកដឹនៃទរៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹល
រៀធីីើការរៀ�កុុងណែផ្តុកបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារករ៏ៀ�យបាុណែ�ាការអរៀញី្ចើញឱ្យយបុ�គលដឹនៃទរៀផ្តសងរៀទៀ� បរៀងាើ�ត្រូកុមធី�ធា��ឺមា�
សារ�ំខា�ប់ំផុ្ត�។ ឧបករណ៍៍ 2A មា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការកំ��ជ់ិំនាំញ �ិងជំិនាំញបចំេុបី�ុណែដឹលមា�កដូ៏ឹចំជា�ត្រូមាបរ់ៀធីីើ
ណែផ្ត�ការរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��មាជិិកត្រូកុមធី�ធា��មីរៀ�យណែផ្តអករៀលើចំរៀនាំើ ះខីះខា�នៃ�ជំិនាំញផ្តងណែដឹរ។

បសៀងា�តចីំរភាពី និិងនិិរនិុរភាពី

ការមា�ត្រូកុមធី�ធា�ដឹរ៏ងឹមាមំា�សារ�ំខា�រ់ៀ�យសារមូលរៀហ�ុទី 2៖ វាអាចំជិួយត្រូទត្រូទង�់កមមភាពបនាំទ បព់ី�កមមភាព
ទាំងំរៀ�ះត្រូ�ូវបា�ណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិភា�រៀត្រូចំើ�មា��មាជិិកភាពណែដឹលផ្លាើ �់បាូរ
ជាមយួការចា�ត់ាងំសារជា�មី�ូវ�ួអងគ�ំខា�់ៗ  ការចូំល�ិវ�ា� ៍�ិងត្រូពឹ�ាិការ�៍ធីមមតារៀផ្តសងៗរៀទៀ�។ ការណែ�ីងរក�មាជិិក
ត្រូកុមធី�ធា�ដឹល៏អ�ឺជាវធិីីមយួកុុងការផ្តសពីផ្តាយការទទួលខុ�ត្រូ�ូវរៀលើការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមកុុងចំំរៀណ្តាមម�ុ�ស
កា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ�រៀ�កត្រូម�ិរៀផ្តសងៗគុាំ �ិងមា�ជំិនាំញខុ�ៗគុាំ ដូឹរៀចំុះ�កមមភាពអាចំប�ារៀ�យម�ិ�ិ�ពីការផ្លាើ �់បាូររៀ�កុុង
យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ។ 

ការពីិចារណាសំំខាន់់ៗ នៅ�នៅពីលនៅគ្រឹះ��សំនៅរ �សំសំកមមភាពី

ភ�ុុតាង

សារៈ�ំខាន្តន់ៃន្តភ�ីុតាង

រៀ�រៀពលរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាពរៀដឹើមីពីត្រូងីកបណែ�ាម រៀយើង�ឹងត្រូ�ូវ�ួរ�ំ�ួរមយួចំំ�ួ�ដូឹចំជា៖

• រៀ�ើរៀយើងមា�ភ�ាុតាង�ុ�ភាពខុ�់ណែដឹលបញី្ញាកថ់ា �កមមភាពមា�ត្រូប�ិទធភាពណែដឹរឬរៀទ? 
• រៀ�ើរៀយើងមា�ភ�ាុតាងត្រូបរៀភទណ្តា រៀហើយរៀ�ើភ�ាុតាងរៀ�ះ�ួរឱ្យយទុកចិំ�ាចំំរៀពាះអុកជិនំាំញកុុងវ�័ិយរៀ�ះបា�កត្រូម�ិណ្តា?
• រៀ�ើរៀយើងដឹឹងថារៀ�ើ�កមមភាពរៀ�ះដំឹរៀ�ើ រការកុុងបរបិទកុុងត្រូ�ុករៀផ្តសងៗគុាំណែដឹរ ឬរៀទ? 
• រៀ�ើរៀយើងរៀធីីើការរៀត្រូបៀបរៀធីៀប�កមមភាពរៀផ្តសងៗគុាំពាកព់�័ធ�ឹងភ�ាុតាងណែដឹលគាំតំ្រូទ�កមមភាពទាំងំរៀនាំះយាា ងដូឹចំរៀមាចំ? 

មាូឌុុល់ 2 សេ�ើ�ការសេស្រជ័��សេរ ��
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ដូឹចំជា�ួរអំពីភាព�ុត្រូកឹ�ណែដឹលរៀយើងបា�ពិភាការៀ�កុុង ម៉ូូ�ឌុុល 1 �ំ�ួរអំពីភ�ាុតាងម�ិ�ុទធណែ�មា�ចំរៀមើើយណែដឹល
ងាយត្រូ�ួលរៀទ។ ការវាយ�នៃមើជាផ្តើូវការអំពី�កមមភាព �ិងកមមវធិីីម�ិ�ុទធណែ�ជារៀរឿងទូរៀ�រៀ�ើយ។ រៀទាំះបី�កមមភាពកុុង
មូល�ឋ �អាចំត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើងយាា ងលអ �ិងទទួលបា�ការរៀកា��ររៀ�ើរពីភា�ីពាកព់�័ធ បាុណែ�ា�កមមភាពរៀ�ះត្រូបណែហលជា
ពំុមា�ភ�ាុតាងរងឹមារំៀ�ើយ។

វ�ិីសាស្រ្តស់ត INSPIRE បង្ហាា ញចំាស់់ថា ស់កមួមភាពស់ប្រមាបព់ប្រងីកបដែនួែមួប្រត្តូវការភស់តុតាង
ដែ��បង្ហាា ញថាមានួប្របសិ់�ធភាព ការដែណុ�អំំពីចំំណុុចំដែ���មួូ��ា នួភស់តុតាងប្រគូបប់្រ�នួ់
ស់ប្រមាបស់់កមួមភាពដែ��ប្រត្តូវបានួយើប្រជ័ើស់យើរ ើស់ស់ប្រមាប ់INSPIRE មានួផដ�់ជូ័នួយើ�កុុងឯកសារ
ខាងយើប្រកាមួ៖

• INSPIRE យុ�ធសាស្រ្តស់តទាំងំប្របាពំីរយើ�ើមួបបីញុ្ចូបអ់ំយើពើ�ិងាយើ�ើកុមារ។ 

• យើស់ៀវយើ� INSPIRE៖ ស់កមួមភាពស់ប្រមាបអ់នុួវត្តតយុ�ធសាស្រ្តស់តទាំងំ 7 យើ�ើមួបបីញុ្ចូបអ់ំយើពើ
�ិងាយើ�ើកុមារ

• យើ��ការណ៍ុដែណុ�អំំពីសូ់ចំ�ករ និួងប្រកបខិណុឌ ��ធផ�។

• ការបនួតនូួវភស់តុតាងអំពីប្របសិ់�ធភាពរបស់់មួជ័ឈមួណុឌ �ប្រគូបប់្រគូង និួងបង្ហាា រជ័ំងឺអាយើមួរកិ

មាូឌុុល់ 2 សេ�ើ�ការសេស្រជ័��សេរ ��

�កមមភាពណែដឹលមា�ភ�ាុតាងជា�កលរងឹមាអំាចំ�ឹងម�ិអាចំអ�ុវ�ាបា�រៀ�កុុងបរយិាកា�កុុងមូល�ឋ �។ រៀទាំះបីជា
�កមមភាពមយួណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង �ិងមា�ការវាយ�នៃមើរៀ�កុុងមូល�ឋ �ករ៏ៀ�យ បាុណែ�ា�កមមភាពអាចំបា�បងាា ញថា
មា�ត្រូប�ិទធភាពតាមវធិីីមយួចំំ�ួ� បាុណែ�ាម�ិណែម�រៀ�កុុង�កមមភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�រៀទ។ ឧបករណ៍៍ 2B ត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើង
រៀដឹើមីជីិួយរៀធីីើការណែបងណែចំកតាម �ិងវាយ�នៃមើថា រៀ�ើ�កមមភាពណែដឹលត្រូ�ូវបា�ពិចារណ្តា�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក
បណែ�ាមពិ�ជាណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាង �ិង�ើុះបញ្ញាេ ំងអំពីភ�ាុតាងណែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់ត្រូបាកដឹណែម�ណែដឹរឬរៀទ។ ការអ�ុវ�ា
ណែបបរៀ�ះ�ឹងជិួយកំ��អ់ាទិភាព �កមមភាព�ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកបណែ�ាមរៀ�តាមរៀនាំះ។

�ីង�់រ�ស្រមា�ភ់�ីុតាងសេ�ក្ដីុុងវិ�ិ�យសេផ្តេងៗគុ្នា

លកខ�ៈអ�ារវ�័ិយនៃ�ណែផ្ត�ការ�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់រំៀពើហងិារៀលើកុមាររៀធីីើឱ្យយមា�ការលំបាក�ើងឹណែ�ើងភ�ាុតាងរៀផ្តសងៗគុាំ។ 
អរំៀពើហងិារៀលើកុមារ�ជឺាបញ្ញាា ណែដឹលមា�ឫ��ល់រៀ�កុុងការអបរ់ ំរៀគាំល�រៀយាបាយ រៀ�ដឹឋកចិំេ �ុខភាព ការចិំញ្ចេ ឹមកូ� ចំាប ់
�ងិវ�័ិយរៀផ្តសងរៀទៀ�។ ភ�ាុតាងណែដឹលត្រូបមលូបា�រៀ�កុុងវ�័ិយ�ីមយួៗអាចំ�ឹងមា�ភាពខុ�គុាំមយួចំំ�ួ�។ រៀ�កុុងវ�័ិយ
មយួចំំ�ួ� វាមា�ភាពងាយត្រូ�លួកុុងការវាយ�នៃមើ�កមមភាពរៀ�យរៀធីីើការពរិៀសាធី�ណ៍ែដឹលមា�ការត្រូ�បត់្រូ�ង។ រៀ�កុុងវ�័ិយ
រៀផ្តសងរៀទៀ� វធិីសីាស្រ្ត�ាត្រូ�ួ�ពិ��ិយមា�ការលំបាក រៀហើយវធិីសីាស្រ្ត�ាវាយ�នៃមើរៀផ្តសងរៀទៀ�មា�ភាព�មត្រូ�បជាង។ រៀ�ៀវរៀ�
ណែ�នាំ ំINSPIRE រៀគាំលការ�៍ណែ�នាំអំពំ�ូីចំនាំករ �ិងត្រូកបខ�ឌ លទធផ្តល �ងិ�ិរ�ារភាព CDC ណែដឹលបា�រៀរៀបរាបខ់ាងរៀលើ
ផ្តាល់ជូិ�ឧបករ�៍�ំខា�់ៗ �ត្រូមាបណ់ែ�ងីយល់អពំបីញ្ញាា នៃ�ភ�ាុតាង។ រៀ�ទបីផុំ្ត� យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា��ិងឹត្រូ�ូវ
រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាពរៀ�យណែផ្តអករៀលើការយល់ដឹឹងផ្លាទ ល់រប�់ខើួ�អំពភី�ាុតាង �ងិចំំ�ុចំអាទភិាព។



Guide to Adaptation
and Scale Up ទំព័រ 23

មាូឌុុល់ 2 សេ�ើ�ការសេស្រជ័��សេរ ��

ភាពីអាចំពីម្រួងី�បណែនិែ�

កតាា �ំខា�ម់យួរៀទៀ�ណែដឹលត្រូ�ូវពិចារណ្តារៀ�រៀពលរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាព�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម�ឺភាពអាចំ
ពត្រូងីកបណែ�ាម។ 

គូំនិួត្តដៃនួការពប្រងីកបដែនួែមួគឺូថា ស់កមួមភាពមួយួចំំនួួនួអាចំយើ�ើើការពប្រងីកយើ�យយើ�គូជ័យ័  នួិងមានួចីំរភាពខិពស់់�ងស់កមួមភាពយើផសងយើ�ៀត្ត។ 

មា��មា�ធា�ុជារៀត្រូចំើ�ណែដឹលបរៀងាើ��ូវលកខ�ៈភាពអាចំពត្រូងីកបណែ�ាម។ រៀយើងអាចំចំងចា�ំមា�ធា�ុទាំងំរៀនាំះរៀ�យ
រៀត្រូបើអកសរកា� ់CORRECT។

C ឧបករ�៍ 2C �ឺជាធី�ធា�
រៀដឹើមីជីិួយដឹល់កិចំេការរៀនាំះ។

រៀ�ើ�កមមភាពរៀ�ះត្រូ�ូវបា�គាំតំ្រូទរៀ�យភ�ាុតាងណែដឹលមា��ុ�ភាពខុ�់  
�ិងមា�ការគាំតំ្រូទពីអុកត្រូសាវត្រូជាវ �ិងអុកវាយ�នៃមើណែដឹរឬរៀទ? 

O អាចំ�រៀងា�បា� រៀ�ើអុករៀត្រូបើត្រូបា�់�កាា �ុពល អាចំរៀមើលរៀ�ើញលទធផ្តលកុុងការអ�ុវ�ាណែដឹរឬរៀទ? 

R ពាកព់�័ធ
រៀ�ើ�កមមភាពរៀ�ះរៀ�ះត្រូសាយបញ្ញាា ណែដឹលរៀកើ�រៀ�ើងយូរអណែងីង ឬបាះពាល់អារមម�៍
ខាើ ងំណែដឹរឬរៀទ? 

R �ុ��មី�ាិពាកព់�័ធ រៀ�ើ�កមមភាពរៀ�ះមា��ុ��មី�ាិរៀលើការអ�ុវ�ាណែដឹលមា�ត្រូសាបណ់ែដឹរឬរៀទ?

E ងាយត្រូ�លួដឹរំៀ�ើង �ិងយល់ រៀ�ើ�កមមភាពងាយត្រូ�ួលអ�ុវ�ាណែដឹរឬរៀទ? 

C ត្រូ�ូវគុាំ
រៀ�ើ�កមមភាពត្រូ�ូវគុាំជាមយួ�ឹងរៀគាំលរៀ�ជា�ិណែដឹលបា�កំ��រ់ៀ�យអុកដឹឹកនាំ ំ
ដូឹចំគុាំរៀ��ឹង�ុ��នៃមើ �ាង�់រ រៀហ�ឋ រចំនាំ�មុ�័ធ �ិងរៀគាំល�រៀយាបាយណែដឹល
បា�កំ��ណ់ែដឹរឬរៀទ?” 

T អាចំរៀធីីើរៀ��ាសាកលីងបា� រៀ�ើនៃដឹ�ូអ�ុវ�ាអាចំរៀមើលរៀ�ើញលទធផ្តលមុ�រៀពលរៀធីីើការអ�ុវ�ារៀពញរៀលញណែដឹរឬរៀទ?

ណែ�ីងរក �ិងទាំញយកឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើរៀវបសាយ�រ៍ប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ។ំ

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup

ដូឹចំណែដឹលបងាា ញរៀ�យលកខ�ៈវ�ិិចំ័យ័ទាំងំរៀ�ះ កមមវធិីីសាកលីងរៀជា�ជិយ័ទាំងំអ�់ម�ិ�ុទធណែ�អាចំពត្រូងីកបណែ�ាមរៀ�ើយ។ 
ដូឹចំគុាំរៀ��ឹងភ�ាុតាងណែដឹរ �ំ�ួរអំពីភាពអាចំពត្រូងីកបណែ�ាមម�ិ�ុទធណែ�មា�ចំរៀមើើយ “បាទ/ ចា�” ឬ “រៀទ” រៀ�ើយ។ 
�កមមភាពអាចំរៀធីីើការពត្រូងីកបណែ�ាមរៀ�យ ងាយត្រូ�ួលតាមវធិីីមយួចំំ�ួ� បាុណែ�ាម�ិណែម�រៀ�កុុង�កមមភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�រៀទ។ 
ត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា��ឹងត្រូ�ូវ�ិ��ូររៀ�យត្រូបុងត្រូបយ�័ុអំពីភាពអាចំពត្រូងីកបណែ�ាម រៀ�រៀពល
រៀត្រូជិើ�រៀរ ើ��កមមភាពរៀដឹើមីរីៀធីីើការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។ ឧបករណ៍៍ 2C �ឺជាធី�ធា�រៀដឹើមីជីិួយដឹល់កិចំេការរៀនាំះ។
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ឧបករណ៍មាឌូុ�ល 2 សំគ្រឹះមាបន់ៅ�ើ�ការនៅគ្រឹះ��សំនៅរ �សំ

ម៉ូូ� ឌុុលសៀ�ះមា�ឧបក្នុរ�៍ណែ�ល��ង�ួយម្រួកុ្នុម៉ូរប�់អុំក្នុមា�ភាព
�ា�់លា�់ថា អុំក្នុមា�បទពិសៀស្កាធ� ៍ �ិង�ំនាំញម្រួត់�ម៉ូម្រួតូ់វសៀហិើយ
ចាបស់ៀផ្ទុតើម៉ូសៀម្រួ�ើ�សៀរ ើ� �ិងគ្នាមំ្រួទ�ក្នុម៉ូមភាព�ម្រួមាបក់ារពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូ។

2A. ការក្ដីសាងស្រកុ្ដីម�ន្តធាន្តសេ�គុជ័�យ។ �កមមភាពរៀ�ះ�ឹងជិួយអុកឱ្យយសាគ ល់អុកណែដឹល�ាិ�រៀ�រៀលើយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួល
ថុាកជ់ា�ិបចំេុបី�ុរប�់អុក �ិងត្រូបវ�ាិរប�់ពួកគាំ� ់រៀដឹើមីឱី្យយអុកអាចំកំ���់មាជិិកត្រូកុមធី�ធា�ណែដឹលអាចំបំរៀពញចំរៀនាំើ ះ
ខីះខា�។ 

2B. ការអំនុ្តវិតិី�ក្ដីមមភាព�ញ្ចច�អ់ំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ ន្តិងក្ដីស្រមងភ�ីុតាង។ ឧបករ�៍រៀ�ះចំងត្រូកងព�័ម៌ា��ំខា�់ៗ អំពី
�កមមភាព�ីមយួៗណែដឹលកំពុងពិចារណ្តា�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរមួជាមយួការវាយ�នៃមើជាមូល�ឋ �រៀលើ
ភ�ាុតាងណែដឹលគាំតំ្រូទដឹល់ត្រូប�ិទធភាពរប�់វា។  

2C. ការវាយតិនៃមែអំំព�ការពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែម ការវាយ�នៃមើមយួរៀដឹើមីកីំ��ភ់ាពងាយត្រូ�ួលជាមយួ�ឹងការណែដឹលមា��កមមភាព
ខុ�គុាំអាចំត្រូ�ូវបា�ពត្រូងីកបណែ�ាមរៀ�យណែផ្តអករៀលើកតាា មយួចំំ�ួ�ដូឹចំជា ភាពរៀជិឿជាក ់ការគាំតំ្រូទ �ុ��មី�ិារៀលើ�កមមភាព 
ភាព�មត្រូ�បរប�់អងគភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�។ល។

មាូឌុុល់ 2 សេ�ើ�ការសេស្រជ័��សេរ ��

រៀយើងចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររៀ�ះរៀ�យក��់មាគ ល់ថា រៀយើងណែ�ងណែ�ចំងផ់្តគូរ
ផ្តគងការ�ិ�ជាមយួ�ឹង�កមមភាព។.

• រៀ�រៀពលពិភាកាអំពីការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរប�់អុករៀលើមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ 
 រៀ�ើត្រូកុមរៀ�ះមា�ការយល់រៀ�ើញ�ួរឱ្យយចាបអ់ារមម�៍ណែដឹរឬរៀទ? 

• ចូំរពិ�ិ�យរៀមើល�ំ�ួរខាងរៀលើ ឬ�ំ�ួររៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�
រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងការ��ទនាំរប�់អុក។

• វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងឯកសារអំពី
�កមមភាពណែដឹលអុក�ឹងអ�ុវ�ា �ិងដឹឹងថា�កមមភាពខើះ 
ត្រូ�ូវបា�បញ្ចេប។់

យុល់នៅ��ញអ្វីំពីីសំកមមភាពី (R1)

 រៀ�យរៀត្រូបើឧបករ�៍ R1៖

1. �ូមរៀរៀបរាបក់ារយល់រៀ�ើញចំំ�ួ�  
3 ណែដឹលត្រូកុមបា�រករៀ�ើញថាមា��នៃមើ 
�ិងមា�សារ�ំខា�។់ 

2. �ូម�រៀត្រូមចំចិំ�ា �ិងក�ត់្រូតាអពំរីរៀបៀប
ណែដឹលការយល់រៀ�ើញទាំងំរៀនាំះអាចំ
ណែត្រូបកាើ យរៀ�ជា�កមមភាពជាកណ់ែ�ាង។

3. �ូមត្រូ��បម់កវញិជាត្រូបចារំៀដឹើមី ី
�មាគ ល់ថា�កមមភាពទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់



Guide to Adaptation
and Scale Up ទំព័រ 25

�ន្តធាន្ត�ថ្លែន្តែមសេល់�ការសេស្រជ័��សេរ ��

ត្រូកុម�ុូល។ 2016. បញ្ហាា �មុគូស្កាម ញ៖ ការប�ីុកីារម្រួត់ួត់ពិ�ិត់យ �ិងវាយត់ដៃម៉ូះសៀលើការផ្លាះ �់បត�រឥរយិាបថ �ិង�ងគម៉ូជាម៉ូយួ
ភាពជាក្នុណ់ែ�តងដៃ�ការអំ�ុវត់ត។

Evans RE, Moore G, Movsisyan A The ADAPT Panel. 2021. សៀត់ើសៀយើងអា��ម្រួម៉ូប�ម្រួម៉ូួលអំ�តរាគូម៉ូ��ុ៍ខុភាព
ម្រួបជា����៏មុគូស្កាម ញ�ម្រួមាបប់របិទថមីបា�យូាង���សៀម៉ូត�? ការពិភាក្នុាក្នុំពុង�ំសៀ�ើ រការ �ិងអាទិភាពដៃ�ការម្រួស្កាវម្រួជាវ។ 
រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំINSPIRE 

រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំINSPIRE �ក្នុម៉ូមភាព�ម្រួមាបអ់ំ�ុវត់តយុទធស្កាស្ត្រ�តទាំងំ 7 សៀ�ើម៉ូីបីញ្ចេបអ់ំំសៀពើហិិងាសៀលើកុ្នុមារ។ 
 

https://www.who.int/publications/i/item/inspire-handbook-action-for-implementing-the-seven-
strategies-for-ending-violence-against-children។

INSPIRE យុទធស្កាស្ត្រ�តម្រួបាពំីរសៀ�ើម៉ូីបីញ្ចេបអ់ំំសៀពើហិិងាសៀលើកុ្នុមារ។.  

សៀគ្នាលការ�៍ណែ�នាំអំំំពី���នាំក្នុរ INSPIRE �ិងម្រួក្នុបខុ�ឌ លទធផ្ទុល.

Julia E. Moore, Brian K. Bumbarger, & Brittany L. Rhoades. 2013. ពិ�ិត់យសៀម៉ូើលការណែក្នុ�ម្រួម៉ូួលដៃ�ក្នុម៉ូមវធិីណែផ្ទុែក្នុសៀលើ
ភ�តុតាងសៀម្រួកាម៉ូលក្នុខខុ�ឌ ធម៉ូមជាតិ់។ ទិនាំ�ុបីវ�ាិបងាា របឋម 34 (3)។ 

Nutley, S., Powell, A. & Davies, H. (2012). សៀត់ើអំើីសៀ�ជាភ�តុតាងលែ? ត្រូក���។ អងគភាពត្រូសាវត្រូជាវ�ត្រូមាបក់ាររៀត្រូបើ
ត្រូបា�់ត្រូសាវត្រូជាវ។ សាកលវទិាល័យ University of St. Andrews ចំត្រូកភពអងរ់ៀ�ើ�។

មជិឈម�ឌ លត្រូ�បត់្រូ�ង �ិងការពារ�ំងឺអាសៀម៉ូរកិ្នុប�តភ�តុតាងអំំពីម្រួប�ិទធភាព។  

Zamboni,K., Schellenberg, J., Hanson, C., Ana Pilar Betran, AP., & Alexandre Dumont, A. (2019). វាយត់ដៃម៉ូះ
ភាពអា�ពម្រួងីក្នុបា�ដៃ�អំ�តរាគូម៉ូ�៖៍ សៀហិតុ់អំើី សៀដ្ឋាយរសៀបៀបណ្ដា �ិងអំុក្នុណ្ដា? រៀគាំល�រៀយាបាយ �ិងណែផ្ត�ការ�ុខភាព  
34, 544-552

មាូឌុុល់ 2 សេ�ើ�ការសេស្រជ័��សេរ ��

ដែ�ុកបនាំា ប់

អុកបា�វាយ�នៃមើភ�ាុតាង�ត្រូមាប�់កមមភាពរៀផ្តសងៗរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារបាុណែ�ារៀ�ើមយួណ្តាណែដឹល�កដិ�ម
�ឹង ទីតាងំ�មី �ិងកុុងបរបិទរៀផ្តសងគុាំ? រៀ�កុុងម៉ូូ�ឌុុល 3 អុក�ឹងពិ�ិ�យរៀមើលភាពខុ�គុាំរវាងទីតាងំ�ំរ ូ�ិងទីតាងំ
រៀគាំលរៀ�។ កំ��ក់ារ�ត្រូមប�ត្រូមួល�កមមភាពចាបំាចំ ់�ិងបទ�ឋ �កំ��រ់ៀគាំលរៀ�រៀដឹើមីបី�ាដំឹរៀ�ើ រដឹត៏្រូ�ឹមត្រូ�ូវ
ជាមយួ�ឹងការផ្លាើ �់បាូរចាបំាចំ។់
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សៀ�កុុ្នុងម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះសៀយើងពិ�តិ់យសៀម៉ូើលអំំពរីសៀបៀបម្រួបសៀម៉ូើលសៀម៉ូើល�កាត �ុពល�ម្រួមាប ់“ភាព�ក្នុា�ិម៉ូ” (ឬការណែក្នុ�ម្រួម៉ូលួ
 �ម៉ូម្រួ�ប) ដៃ��ក្នុម៉ូមភាពគូំរ�សៀ�ក្នុុុងទីតាងំសៀគ្នាលសៀ�នាំសៀពលអំនាំគូត់ �ិងរសៀបៀបក្នុំ�ត់�់តងដ់្ឋារជាក្នុណ់ែ�តងសៀ�ើម៉ូី ី

សៀលើ�ំសៀ�ើ រម្រួត់�ម៉ូម្រួត់ូវ។

ចំណ� ចពាកក់ណាា ល�ះូវ

ម៉ូូ�ឌុុល 3 �មាគ ល់ចំំ�ុចំកណ្តាា លកុុងដំឹរៀ�ើ រនៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់រៀយើង។  រៀ�កុុងមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ រៀយើង
រៀមើលអំពីររៀបៀបត្រូបរៀមើលរៀមើល�កាា �ុពល�ត្រូមាប ់“ភាព�កដិ�ម” (ឬការណែក�ត្រូមួល�មត្រូ�ប) នៃ��កមមភាព�ំររូៀ�កុុង
�ំប�រ់ៀគាំលរៀ�នាំរៀពលអនាំ��។ បនាំទ បម់ករៀយើងរៀមើលពីររៀបៀបកំ���់ាង�់រពត្រូងីកបណែ�ាមជាកណ់ែ�ាងរៀដឹើមីបី�ាតាម��។

ការសំគ្រឹះមបសំគ្រឹះមួលសំកមមភាពីឱ្យយសំមន់ះង

បញ្ហាា នៃនិភាពី��ម្រួ�ប

ការពត្រូងីកបណែ�ាម�កមមភាព រមួមា�ការ�ត្រូមប�ត្រូមួល�កមមភាពពី�ំប��់ំររូៀ��ំប�រ់ៀគាំលរៀ�នាំរៀពលអនាំ��។ 
ជិួ�កាល �កមមភាព�ឹងម�ិចាបំាចំផ់្លាើ �់បាូររៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីដីឹំរៀ�ើ រការលអរៀ�ទីតាងំ�មីរៀ�ើយ។ រៀពលខើះរៀទៀ� �កមមភាព�ឹងត្រូ�ូវ
�ត្រូមប�ត្រូមួលទិដឹឋភាពជារៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីអីាចំដឹំរៀ�ើ រការរៀ�កុុងបរបិទ�មី។ វាអាត្រូ�័យរៀលើនៃដឹ�ូអ�ុវ�ាកុុងភាពជានៃដឹ�ូជាមយួ
យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំថារៀ�ើ�កមមភាពមយួអាចំផ្លាើ �់បាូរ  �ិងថារៀ�ើវា�ឹងដំឹរៀ�ើ រការកុុងបរបិទ�មីណែដឹរ 
ឬរៀទ។ រៀ�ះ�ឺជាបញ្ញាា នៃ�ភាព�កដិ�ម។

មា�បញ្ញាា ត្រូបឈមជារៀត្រូចំើ�ចំំរៀពាះភាព�កដិ�ម បាុណែ�ាមា�ពីរណែដឹលមា�សារៈ�ំខា�ប់ំផុ្ត�៖

1. ភាព�ក្ដីីិ�មសេ�ន្ត�ងទ្ធិ�តាងំ៖ រៀ�ើ�កមមភាព�ំរណូែដឹលត្រូ�ូវបា�បងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាពរៀ�កុុងទីតាងំរៀដឹើមរប�់វា
អាចំដឹំរៀ�ើ រការរៀ�ទីតាងំរៀគាំលរៀ�នាំរៀពលអនាំ��ណែដឹរឬរៀទ? 

2. ភាព�ក្ដីីិ�មសេ�ន្ត�ងនៃដគូុ-�មតិែភាព៖ រៀ�ើនៃដឹ�ូអ�ុវ�ារៀ�ទីតាងំរៀគាំលរៀ�មា��ម�ាភាពណែដឹលត្រូ�ូវការរៀដឹើមី ី
អ�ុវ�ា�កមមភាពតាមររៀបៀបណែដឹលបា�រៀត្រូគាំងទុកណែដឹរ ឬរៀទ? 

ការដែកស់ប្រមួួ�ស់កមួមភាពឱ្យយប្រត្តូវ�ុនឹួងកំណុត្ត់
ស់តង�់រស់ប្រមាបក់ារពប្រងីកបដែនួែមួ។

សៀត�វា��ិ�ិ�ណែ�រឬសៀទូ?  
សៀត�វានិះងពីម្រួងី�បណែនិែ��និ
យាា ង�ូចំសៀ�ុចំ?

មាឌុូុល់ 3
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ត្រូប�ិ�រៀបើយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិរករៀ�ើញថា �កមមភាពមយួ�ឹងមា�ការលំបាកកុុងការរៀធីីើឱ្យយ�កដិ�មរៀ��ឹង
ទីតាងំ ឬ�កដិ�មរៀ��ឹង�ម�ាភាពនៃដឹ�ូ ចំំ�ុចំរៀ�ះបងាា ញអំពីបញ្ញាា ត្រូបឈម។ �ំណ្តាងលអ ណែដឹលបញ្ញាា ត្រូបឈមទាំងំរៀ�ះ
អាចំ�ឹងជិួបត្រូបទះ ត្រូប�ិ�រៀបើពួករៀ�ត្រូ�ូវបា��ិ�ទុកជាមុ�។

�ញ្ហាា ស្រ�ឈមភាព�ក្ដីីិ�មសេ�ន្ត�ងទ្ធិ�តាងំ

រាល់�កមមភាព INSPIRE ណែផ្តអករៀលើភ�ាុតាងត្រូ�ូវបា�បងាា ញថា មា�ត្រូប�ិទធភាពរៀ�កុុង�ំប�ជ់ាក�់កម់យួណែដឹលមា�
បរយិាកា�ផ្លាទ ល់ខើួ�។  ដូឹចំណែដឹលរៀយើងបា�រៀ�ើញរៀ�កុុងការវាយ�នៃមើបរយិាកា�រៀ�កុុងម៉ូូ�ឌុុល 1 មា�កតាា ជារៀត្រូចំើ�ណែដឹល
រៀធីីើឱ្យយទីតាងំ�ីមយួៗមា�មា�លកខ�ៈពរិៀ��។ រៀ�ទូទាំងំពិភពរៀ�ក �កមមភាព�រំជូាទូរៀ��មឺកពី�បំ�រ់ៀផ្តសងៗនៃ�
ពភិពរៀ�ក។ រៀត្រូ�ពភីាពខុ�គុាំនៃ�បរយិាកា�កុុង�ំប� ់ទ�ទមឹ�ឹងរៀនាំះកអ៏ាចំមា�ភាពខុ�គុាំខាង�រៀយាបាយរៀ�ដឹឋកចិំេ 
�ងិវបីធីមដ៌ឹធ៏ីរំវាង�បំ��់រំ ូ�ិង�ំប�រ់ៀគាំលរៀ�ផ្តងណែដឹរ។ វាអាចំមា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការយល់ដឹឹងអំពភីាពខុ�គុាំរវាងទតីាងំ
ម�ុ�ឹងរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា �ងិ�កមមភាព�ត្រូមាបព់ត្រូងីកបណែ�ាម។ ភាពខុ�គុាំទាំងំរៀ�ះបរៀងាើ�បរបិទ�ម�ីត្រូមាបក់ារអ�ុវ�ា។ 

ត្រូប�ិ�រៀបើបរបិទនៃ�ទីតាងំរៀគាំលរៀ�ណែដឹលបា�កំ��ម់�ិអ�ុញ្ញាា �ឱ្យយមា�វ�ាមា�នៃ�ធា�ុ�ំខា�ន់ៃ��កមមភាពរៀទ រៀនាំះ
សាា �ភាពរៀ�ះ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ដំឹរៀណ្តាះត្រូសាយ។ 

យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិអាចំពិចារណ្តាពីររៀបៀបផ្លាើ �់បាូរបរបិទរៀ�ទីតាងំរៀគាំលរៀ�រៀដឹើមីឱី្យយមា�ការទទួលយក
កា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ��ូវធា�ុ�ុូល។ ពួករៀ�កអ៏ាចំពាយាម�ត្រូមប�ត្រូមួល�កមមភាពរៀ��ំប�រ់ៀគាំលរៀ�ត្រូ�បរៀពលណែដឹលធានាំ�ូវ
ភាព�ុត្រូកឹ�ចំំរៀពាះធា�ុណែដឹលរៀធីីើឱ្យយ�កមមភាព�ំរមូា�ត្រូប�ិទធភាព។ ឧបករណ៍៍ 3A មា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការកំ���់ត្រូមូវការ
ទាំងំរៀ�ះ �ិងការណែ�ីងយល់ពីររៀបៀប�ំរ ូ�ិងទីតាងំរៀគាំលរៀ�ខុ�គុាំ។

�ញ្ហាា ស្រ�ឈមភាព�ក្ដីីិ�មសេ�ន្ត�ងនៃដគូុ-�មតិែភាព៖

ភាព�កដិ�មរៀ��ឹងនៃដឹ�ូ-�ម�ាភាពអាចំបងាា ញអំពីចំំ�ុចំខីះខា�ណែដឹលអាចំរៀ�ះត្រូសាយបា�មុ�រៀពលរៀត្រូជិើ�រៀរ ើ�នៃដឹ�ូ
អ�ុវ�ា  ឬអាចំបងាា ញអំពីណែផ្តុកនៃ�ការពត្រូងឹងណែដឹលត្រូ�ូវការចាបំាចំ។់ ត្រូប�ិ�រៀបើនៃដឹ�ូអ�ុវ�ាណែដឹលមា��កាា �ុពលរៀ�ទីតាងំ
រៀគាំលរៀ�ម�ិត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីបីំរៀពញ�ត្រូមូវការ�កមមភាពរៀទ រៀនាំះ�ំររូៀនាំះអាចំបងាឱ្យយមា�បញ្ញាា ។ ដូឹចំគុាំរៀ�ះណែដឹរ 
ត្រូប�ិ�រៀបើនៃដឹ�ូអ�ុវ�ាណែដឹលមា��កាា �ុពលពំុមា�ភាពខាើ ងំ �ិងភាព�កដិ�ម�ាភាពដូឹចំគុាំណែដឹលអុកអ�ុវ�ារៀ�កណែ�ើង�ំរូ
មា� បញ្ញាា រៀ�ះកអ៏ាចំរៀធីីើឱ្យយមា�ការលំបាកផ្តងណែដឹរ។ 

កុុងករ�ីមយួចំំ�ួ� យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�អាចំមា��ំ�ិ�អំពីររៀបៀបពត្រូងឹងចំំ�ុចំរៀខាយ
ណែដឹលរៀ�ើញមា�រៀ�កុុងនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា។ ត្រូប�ិ�រៀបើចំំ�ុចំរៀខាយរប�់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាម�ិអាចំរៀ�ះត្រូសាយបា�រៀទ រៀនាំះវា
រៀ�ណែ�មា�ត្រូបរៀយាជិ��៍ត្រូមាបយ់�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិរៀដឹើមីរីៀ�កុុងការដឹឹងអំពីចំំ�ុចំរៀខាយរៀ�ះរៀ�រៀពល
ត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ �ិងតាម��ការអ�ុវ�ា�កមមភាព។ បាុណែ�ាត្រូប�ិ�រៀបើ�ម�ាភាពខីះខា�ធីា�ធ់ីារ ចំំ�ុចំរៀ�ះអាចំ�ត្រូមូវឱ្យយយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិពិចារណ្តារៀ�ើងវញិអំពីការ�រៀត្រូមចំចំិ�ារប�់ខើួ�កុុងការរៀធីីើការពត្រូងីករៀ�រៀលើទីតាងំរៀគាំលរៀ�។ 
ឧបករណ៍៍ 3B ផ្តាល់�ូវការវាយ�នៃមើ�ម�ាភាព�ត្រូមាបន់ៃដឹ�ូអ�ុវ�ា ឬនៃដឹ�ូ�កាា �ុពលត្រូពមទាំងំការណែ�នាំរំៀដឹើមីកីំ��់
�កមមភាព�ត្រូមាបព់ត្រូងឹង�ម�ាភាព។

មាូឌុុល់ 3 សេតិ�វា�ក្ដីីិ�មថ្លែដរឬសេទ្ធិ?  
សេតិ�វាន្ត�ងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមបាន្តយ៉ាា ងដូចសេមីច?

ធា�ុមយួចំំ�ួ�នៃ��កមមភាព�រំមូា�សារៈ�ំខា�ចំ់ំរៀពាះភាពរៀជា�ជិយ័នៃ��កមមភាព។ “សេយ�ងសេ�ធាតុិទាំងំសេន្តះថ្នា 
“ចណុំច�ុូល់”។ 

ទដិឹឋភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�អាចំត្រូ�ូវបា�ណែកណែត្រូបយាា ងងាយត្រូ�លួរៀដឹើមីឱី្យយ�កដ�ិម�ងឹបរបិទរៀហើយអាចំរៀ�ថា “នៃផ្តាខាងសេល់�”។.” 
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ការកំណ�ស់ំុងដ់្ឋារសំគ្រឹះមាបក់ារពីគ្រឹះងីកបដែន់ែម

ការរៀធីីើឱ្យយមា��ិរ�ារភាពនៃ�ការបរៀងាើ��មី�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការយកចំិ�ាទុក�កទ់ាំងំការពត្រូងីកបណែ�ាមណែបបបញ្ចឈរ �ិងរៀផ្តដក។ របូភាព
ខាងរៀត្រូកាមបងាា ញអំពីទំនាំកទ់ំ�ងរវាងត្រូបរៀភទនៃ�ការពត្រូងីកបណែ�ាមទាំងំរៀ�ះ។ រៀយើងត្រូ�ូវរៀ�ើៀ�យកឱ្យកា��ត្រូមាបទ់ាំងំការរៀធីីើ
សាា ប�័កមម �ិងការពត្រូងីកសាា ប�័រៀ�រៀពលណែដឹលវារៀកើ�រៀ�ើង។ ការពត្រូងីកលកខ�ៈរៀផ្តដកណែដឹលគាំម �ការពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈរ
�ឹងពំុមា��ិរ�ារភាពរៀ�ើយ។ ការពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈររៀ�យគាំម �ការពត្រូងីកលកខ�ៈរៀផ្តដក�ឹងពំុមា�ផ្តលបាះពាល់ណែដឹល
ចំងប់ា�រៀ�ើយ។

ការពប្រងីក�កខណុ�យើផដកដែ���ម នួការពប្រងីក�កខណុ�បញ្ចូឈរនួឹងពំុមានួនិួរនួតរភាពយើ�ើយ។ 
ការពប្រងីក�កខណុ�បញ្ចូឈរដែ���ម នួការពប្រងីក�កខណុ�យើផដកនឹួងពំុមានួផ�បះុពា�់ដែ��
ចំងប់ានួយើ�ើយ។

មាូឌុុល់ 3៖ សេតិ�វា�ក្ដីីិ�មថ្លែដរឬសេទ្ធិ?  
សេតិ�វាន្ត�ងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមបាន្តយ៉ាា ងដូចសេមីច?

មាន្តការពស្រង�ក្ដីចំន្តួន្ត 2 ស្រ�សេភទ្ធិ�ំៗ គឺុ

1. ការពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈរ ឬសាា ប�័។
2. ការពត្រូងីកលកខ�ៈរៀផ្តដក ឬពត្រូងីក។

ប�
�ូ ល

េទ
ក�ុ ង្របពន័�

េទដល់មនុស្សកនែ់តេ្រចើន

ករព្រងីកបែន�មលក�ណៈ
ប�្ឈរ

េគាលនេយាបាយ 

នេយាបាយ ច្បោប ់និងស� បន័

ករព្រងីកបែន�មែដលមាន
ភាពស�ិតេស�រ

ករព្រងីកបែន�ម
លក�ណៈេផ�ក

ករព្រងីក 
ករចម�ងតម

ណែក�ត្រូមួលពី៖ ExpandNet

របូភាពទី 4៖ ការពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈរ �ិងរៀផ្តដក
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វមិាត្រូ�ទាំងំពីរនៃ�ការពត្រូងីកបណែ�ាមអាចំ �ិង�ួរណែ�ត្រូ�ូវបា�ត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យតាមរយៈ�ាង�់រ។ �ាង�់រត្រូ�ូវបា�រៀត្រូបើត្រូបា�់រៀដឹើមី ី
កំ��ក់ាររពំឹងទុកកត្រូម�ិមធីយម�ត្រូមាបវ់ឌ្ឍឍភាពរៀឆុាំះរៀ�រករៀគាំលរៀ�ណែផ្ត�ការ�កមមភាពចុំងរៀត្រូកាយ។ បទ�ឋ ��ឺជា
រៀគាំលរៀ�រៀគាំលរៀ�បណែ�ាមណែដឹល�ួរណែ��រៀត្រូមចំបា�រៀ�តាមផ្តើូវរៀឆុាំះរៀ�រកលទធផ្តលចុំងរៀត្រូកាយ។

ការពីម្រួងី�ល�ខ�ៈបញ្ឈឈរ

ការពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈរ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការបញ្ចេូ ល�កមមភាពរៀ�កុុងចំាប ់រៀគាំល�រៀយាបាយ ណែផ្ត�ការ�វកិា ណែផ្ត�ការការងារ  
�ិងរៀរៀបចំំ�មុ�័ធសាា ប�័ ដូឹចំជាមជិឈម�ឌ លប�ាុ ះបណ្តាា ល �ិងត្រូបព�័ធព�័ម៌ា��ុខភាព ជារៀដឹើម។ រៀដឹើមីរីកាការពត្រូងីក
លកខ�ៈបញ្ចឈរឱ្យយមា�ដឹំរៀ�ើ រការត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ ជាបជ់ា�ិចំេ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ�ួរបរៀងាើ��ាង�់រណែដឹល�ឹងត្រូ�ូវ
រៀត្រូបើត្រូបា�់រៀដឹើមីតីាម��ធា�ុផ្តសរំៀផ្តសងៗនៃ�ការរៀធីីើសាា ប�័កមម រមួទាំងំកត្រូម�ិណែដឹល៖

• រៀគាំល�រៀយាបាយជា�ិគាំតំ្រូទ�កមមភាព
• �ាង�់រ�ងគមកំពុងផ្លាើ �់បាូររៀដឹើមីឱី្យយត្រូ�បតាម�កមមភាព
• �កមមភាពត្រូ�ូវបា�រមួបញ្ចេូ លកុុង�វកិាថុាកជ់ា�ិ ថុាក�់ំប� ់ឬថុាកត់្រូ�ុក
• វ�គប�ាុ ះបណ្តាា ល �ិងការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យជាត្រូបចាគំាំតំ្រូទដឹល់�កមមភាព
• ពិធីីការរៀ�វាកមម�ើុះបញ្ញាេ ំង �ិងជំិរញុរៀគាំលរៀ�នៃ��កមមភាព

ឧបករណ៍ុ 3C �ឹងជិួយយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិកំ��រ់ៀគាំលរៀ��ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកលកខ�ៈបញ្ចឈរ �ិង កំ��់
រៀគាំលរៀ�រៀដឹើមីវីា�់ណែវងវឌ្ឍឍភាព �ិងប�ាដំឹរៀ�ើ ររៀឆុាំះរៀ�រកលទធផ្តលទាំងំរៀនាំះ។ 

សៀធវ�ការពីម្រួងី�ល�ខ�ៈសៀ�ិ�

ការពត្រូងកីលកខ�ៈរៀផ្តដកមា��យ័ថាជាការទទលួបា�រៀជា�ជិយ័រៀ�កុុង�កមមភាពមយួណែដឹលដឹរំៀ�ើ រការរៀ�រៀលើទតីាងំបណែ�ាម 
ឬរៀធីីើឱ្យសកមមភាពត្រូ�បដឹ�ដ បរ់ៀ�ដឹល់ត្រូបជាជិ�កា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ�។ កិចំេការរៀ�ះ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការប�ាុ ះបណ្តាា លបុ�គលបណែ�ាមរៀទៀ�
រៀដឹើមីផី្តាល់អ�ារា�ម�ប៍រៀងាើ�ធី�ធា�បណែ�ាម �ិងអ�ុវ�ា�កមមភាពរៀដឹើមីតី្រូ�បដឹ�ដ បត់្រូបជាជិ�កា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ�រៀ�ទូទាំងំត្រូបរៀទ�។ 

ឧទាំហរ�៍ �កមមភាពមយួអាចំយករៀចំញពីកណែ�ើងសាកលីងណែ�មយួណែដឹលវាត្រូ�ូវបា�បងាា ញថាមា�ត្រូប�ិទធភាពកុុងកត្រូម�ិ
ធីំជាង៖ ត្រូ�ុកទាំងំមូល�ំប� ់ឬត្រូបណែហលជាត្រូបរៀទ�ទាំងំមូល។ ការពត្រូងីកណែបបរៀផ្តដកកអ៏ាចំពត្រូងីកវសិាលភាពនៃ�អ�ារា�ម�៍
រៀ�យរៀផ្លាា �រៀលើត្រូកុមបណែ�ាមផ្តងណែដឹរ។ ឧទាំហរ�៍អាចំជា�កមមភាពណែដឹលបរៀងាើ�រៀ�ើង�ត្រូមាបស់្រ្ត�ាីណែដឹលត្រូ�ូវបា�ពត្រូងីករៀដឹើមី ី
រមួបញ្ចេូ លរៀកមងត្រូ�ីវយ័ជិំទង ់ឬ�កមមភាពណែដឹលត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើង�ត្រូមាបកុ់មាររៀ�ទីត្រូកុងណែដឹលត្រូ�ូវបា�ពត្រូងីកឱ្យយរៀ�ដឹល់
កុមាររៀ�ជិ�បទ។ ឧបករណ៍៍ D3 �ឹងជិួយយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិរៀ�កុុងការកំ��រ់ៀគាំលរៀ��ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកណែបប
រៀផ្តដក �ិងកំ��រ់ៀគាំលរៀដឹើមីវីា�់ណែវងវឌ្ឍឍ�ភាព �ិងប�ាដំឹរៀ�ើ រការរៀឆុាំះរៀ�រកលទធផ្តលទាំងំរៀនាំះ។ 

�ូមចាថំា មា�ហា�ភិយ័មយួណែដឹលការណែក�ត្រូមលួ ជាពរិៀ��រៀ�រៀពលពាយាម��ឱ្យយដឹល់ត្រូបជាជិ�រៀគាំលរៀ��មអីាចំមា�
ភាពទូលំទូ�យ ដូឹរៀចុំះ�កមមភាពអាចំបា�ប់ងភ់ាព�ុត្រូក�ឹចំំរៀពាះធា�ុផ្តស�ំំខា�់ៗ រប�់វា។ វាណែ�ងណែ�មា�សារៈ�ំខា�ក់ុុង
ការវាយ�នៃមើថារៀ�ើ ការយកចំ�ិាទុក�ក�់មផី្លាើ �់បាូរ�កមមភាពខាើ ងំរៀពកណែដឹលម�ិអាចំរៀ�វាថាការពត្រូងកី�បណែ�ាម។ 

មាូឌុុល់ 3៖ សេតិ�វា�ក្ដីីិ�មថ្លែដរឬសេទ្ធិ?  
សេតិ�វាន្ត�ងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមបាន្តយ៉ាា ងដូចសេមីច?
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ឧបករណ៍មាូឌុ�ល 3 នៅ��មីវីាយុ�នៃមះភាពីអាច
ពីគ្រឹះងីកបដែន់ែម

ម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះរ ួម៉ូបញ្ចេ� លឧបក្នុរ�៍ណែ�ល��ង�ួយម្រួកុ្នុម៉ូរប�់អុំក្នុ
សៀ�ក្នុុុងការក្នុំ�ត់ភ់ាពខុុ�គុ្នារវាងម៉ូូ�ឌុុល �ិងទីតាងំសៀគ្នាលសៀ� 
�ិងសៀរៀប�ំណែផ្ទុ�ការ�ម្រួមាបក់ារពម្រួងីក្នុណែបបសៀផ្ទុាក្នុ �ិងណែបបបញ្ចឈរ។

មាឌុូុល់ 3៖ សេតិ�វា�ក្ដីីិ�មថ្លែដរឬសេទ្ធិ?  
សេតិ�វាន្ត�ងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមបាន្តយ៉ាា ងដូចសេមីច?

ណែ�ីងរក �ិងទាំញយកឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើរៀវបសាយ�រ៍ប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ។ំ

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup

3A. �រ�ិទ្ធិនៃន្តការវិភិាគុការអំនុ្តវិតីិ បទ�មាា �� ៍�ិងការពភិាកាណែ�នាំរំៀដឹើមីណីែ�ងីយល់អពំបីរបិទណែដឹលនាំរំៀ�ដឹល់ការអ�ុវ�ា
ត្រូបកបរៀ�យរៀជា�ជិយ័រៀ�ទតីាងំ�ំរ ូ�ិងកំ��ថ់ារៀ�ើធា�ុទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវបា�រករៀ�ើញរៀ�ទតីាងំរៀគាំលរៀ�ណែដឹរ ឬរៀទ។ 

3B. ការវាយតិនៃមែ�មតិែភាពនៃដគូុ។ ការវាយ�នៃមើអងគការនៃដឹ�ូណែដឹលមា�ត្រូសាប ់ឬ�កាា �ុពលរៀដឹើមីអី�ុវ�ា�ូវភាពខាើ ងំ  
�ិងធី�ធា�រប�់ខើួ�។ 

3C. ការក្ដីំណតិ�់ីង�់រ ន្តិងការតាម�ន្តការពស្រង�ក្ដីល់ក្ដីខណៈ�ញ្ចឈរ។ ជាឧបករ�៍រៀរៀបចំំណែផ្ត�ការរៀដឹើមីកីំ��ថ់ារៀ�ើ
លទធផ្តលនៃ�ត្រូបព�័ធកត្រូម�ិណ្តាណែដឹលត្រូ�ូវណែ�ីងរក �ិងវធិីីតាម��លទធភាពទាំងំរៀ�ះកុុងរៀគាំលបំ�ងការពត្រូងីកលកខ�ៈ
បញ្ចឈរ (សាា ប�័)។ 

3D. ន្តិងសេ�ើ�ការពស្រង�ក្ដីល់ក្ដីខណៈសេផ្តីក្ដី។ ឧបករ�៍រៀរៀបចំំណែផ្ត�ការរៀដឹើមីកីំ���ូ់វលទធផ្តលណែដឹលត្រូ�ូវណែ�ីងរក �ិងររៀបៀប
តាម��លទធផ្តលទាំងំរៀ�ះជាណែផ្តុកមយួនៃ�ការពត្រូងីកលកខ�ៈរៀផ្តដក (រៀ�ដឹល់ម�ុ�សកា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ�)។ 
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មាូឌុុល់ 3៖ សេតិ�វា�ក្ដីីិ�មថ្លែដរឬសេទ្ធិ? 
សេតិ�វាន្ត�ងពស្រង�ក្ដី�ថ្លែន្តែមបាន្តយ៉ាា ងដូចសេមីច?

រៀយើងចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររៀ�ះរៀ�យក��់មាគ ល់ថា រៀយើងណែ�ងណែ�ចំងផ់្តគូរ
ផ្តគងការ�ិ�ជាមយួ�ឹង�កមមភាព។.

• រៀ�រៀពលពិភាកាអំពីការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរប�់អុករៀលើមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ 
 រៀ�ើត្រូកុមរៀ�ះមា�ការយល់រៀ�ើញ�ួរឱ្យយចាបអ់ារមម�៍ណែដឹរឬរៀទ? 

• ចូំរពិ�ិ�យរៀមើល�ំ�ួរខាងរៀលើ ឬ�ំ�ួររៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�
រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងការ��ទនាំរប�់អុក។

• វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងឯកសារអំពី
�កមមភាពណែដឹលអុក�ឹងអ�ុវ�ា �ិងដឹឹងថា�កមមភាពខើះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់

យុល់នៅ��ញអ្វីំពីីសំកមមភាពី (R1)

 ការរៀត្រូបើត្រូបា�់ឧបករ�៍ R1៖

1. �ូមបងាា ញការយល់ដឹឹងចំំ�ួ�  
3 ណែដឹលត្រូកុមបា�រករៀ�ើញថាមា��នៃមើ 
�ិងមា�សារ�ំខា�។់ 

2. �រៀត្រូមចំចំិ�ា �ិងក�ត់្រូតាពីររៀបៀបណែដឹល
ការយល់ដឹឹងទាំងំរៀនាំះអាចំណែត្រូបកាើ យ
រៀ�ជា�កមមភាពជាកណ់ែ�ាង។

3. �ូមត្រូ��បម់កវញិជាត្រូបចារំៀដឹើមី ី
�មាគ ល់ថា�កមមភាពទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់

�ន្តធាន្ត�ថ្លែន្តែមសេល់�ការវាយតិនៃមែភាព�ក្ដីីិ�ម

Castro, FG, Barrera, M. and Martinez, CR. (2004)។ ការ�ម្រួម៉ូប�ម្រួម៉ូួលវបីធម៉ូដ៌ៃ�កិ្នុ�េអំ�តរាគូម៉ូ�ទ៍បស់្កាា ត់៖់  
ការសៀដ្ឋាះម្រួស្កាយភាពតា�ត់�ងរវាងភាព�ុម្រួក្នុ�ត់ �ិងភាព�ក្នុាិ�ម៉ូ។ វទិាសាស្រ្ត�ាការទបស់ាា � ់5 (1) 

Cohen et al. (2008) ភាព�ុម្រួក្នុ�ត់ទល់��ងភាពបត់ណ់ែប�៖ ការណែម្រួបកាះ យការម្រួស្កាវម្រួជាវណែផ្ទុែក្នុសៀលើភ�តុតាងសៀ�ជាការអំ�ុវត់ត
ជាក្នុណ់ែ�ាង។ ទ�សនាំវដឹារីៀវជិីសាស្រ្ត�ាការពារអារៀមរកិ 35 (5S)

ដែ�ុកបនាំា ប់

រៀ�កុុងមួុឌុូុ� 4 អុក�ឹងបា��ិកាបណែ�ាមអំពីភាព�ុត្រូកឹ�នៃ��កមមភាព �ិងការធានាំ ណែដឹល�កមមភាព រៀ�រៀពល
ណែដឹលត្រូ�ូវបា�ណែក�ត្រូមួលឱ្យយមា�ភាព�មត្រូ�ប រៀ�ណែ�មា�លកខ�ៈពិ�ត្រូ�បតាមរៀគាំលបំ�ងរៀដឹើម �ិង�ើុះបញ្ញាេ ំង
អំពីភ�ាុតាងណែដឹលគាំតំ្រូទដឹល់ការរៀត្រូបើត្រូបា�់�កមមភាពទាំងំរៀនាំះ។ ទ�ទឹម�ឹងរៀ�ះណែដឹរ ភាព�មុ�សាម ញនៃ�ការពត្រូងីក
បណែ�ាម �ិងការណែត្រូបត្រូបួលឥ�ឈបន់ៃ� បរយិាកា�រៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការត្រូ�បត់្រូ�ងពិរៀ��។ 
ណែ�ីងយល់បណែ�ាមអំពីររៀបៀប �ិងមូលរៀហ�ុណែដឹលត្រូ�ូវត្រូបមូលផ្តាុ ំ ចំងត្រូកងឯកសារ �ិងរៀធីីើ�កមមភាពរៀលើព�័ម៌ា�រៀ�
ទូទាំងំដំឹរៀ�ើ រការពត្រូងីកបណែ�ាម។
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ការ�ះ�នាំ ំ 
និិងការ�ិ�ា

មាូឌុុល់ 4

ដៃ�គូូស់�ការស់ប្រមួបស់ប្រមួួ�។

សៀ�កុុ្នុងម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះសៀយើងពិភាក្នុាអំំពីការពម្រួង�ងការយល់��ងអំំពីសៀគ្នាលការ�៍�ុ�លដៃ�អំ�តរាគូម៉ូ�៍�ី
ម៉ូយួៗ ការសៀម្រួបើម្រួបា�់�ម៉ូត់ែភាព�ម្រួម៉ូប�ម្រួម៉ូួល �ិងបសៀ�េក្នុសៀទ�ម្រួគូបម់្រួគូង �ិងការសៀរៀប�ំឯក្នុស្ការ �ិង
ការសៀរៀ���ម្រួត់ពី�ំសៀ�ើ រការណែក្នុ�ម្រួម៉ូួល �ិងពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូ

ដែសំើងរកនៅ��ងនៅ�ើ��ំនៅណ� របនាំា ប់

រៀ�កុុងមាូឌុ្ឍលមយួចំំ�ួ�ដំឹបូងនៃ�រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឺរៀផ្លាា �រៀលើការយល់ដឹឹងអំពីការណែក�ត្រូមួល �ិងររៀបៀបកំ��អ់ាទិភាព
នៃ��កមមភាព�ត្រូមាបក់ារពត្រូងីកបណែ�ាម។ រៀត្រូ�ពីទំ�ួលខុ�ត្រូ�ូវដឹ�ំ៏ខា�ទ់ាំងំរៀ�ះ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិកផ៏្តាល់�ូវ
ភាពជាអុកដឹឹកនាំកំុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារកុុងនាំមរ�ឋ ភបិាល ជាពិរៀ��រៀ�កុុងការទំនាំកទ់ំ�ងរប�់ខើួ�ជាមយួ
នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាផ្តងណែដឹរ។ �ួនាំទីដឹ�ំ៏ខា�ម់យួរៀទៀ�រប�់យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ �ឺរៀដឹើមីជីិួយចំងត្រូកងឯកសារអំពីអីី
ណែដឹលកំពុង�ិកា �ិងររៀបៀបណែដឹលការ�ិការៀនាំះជិំរញុណែផ្ត�ការ�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ 

ពិ�ណ្តា�់ កុុងនាំមជាសាា ប�័�ត្រូមប�ត្រូមួលចំមីង យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិម�ិត្រូ�បត់្រូ�ងការណែក�ត្រូមួល 
 �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរៀ�ើយ។ ផ្តទុយរៀ�វញិ ការទទួលខុ�ត្រូ�ូវ�ត្រូមប�ត្រូមួលនៃ�សាា ប�័រៀ�ះរមួមា�៖ 

• ធានាំថានៃដឹ�ូអ�ុវ�ារប�់រ�ឋ ភបិាល �ិងម�ិណែម�រ�ឋ ភបិាលយល់អំពីរៀគាំលការ�៍�ុូលនៃ�អ�ារា�ម�ណ៍ែផ្តអករៀលើ 
ភ�ាុតាង �ីមយួៗរៀដឹើមីកីារពារភាព�ុត្រូកឹ�។

• ការជិួយរៀ�កុុងកិចំេខិ�ខំត្រូបឹងណែត្រូបងរប�់នៃដឹ�ូរៀដឹើមីពីត្រូងឹង�ម�ាភាពណែក�ត្រូមួល �ិងអ�ុវ�ាបរៀចំេករៀទ�ត្រូ�បត់្រូ�ង
ណែក�ត្រូមួលណែដឹលអ�ុញ្ញាា �ឱ្យយមា�ការណែកណែត្រូបកមមវធិីីតាមរៀពលរៀវ�ជាកណ់ែ�ាងរៀ�យណែផ្តអករៀលើធា�ុចូំលពីបុ�គលិកជិួរមុខ 
�ិងភា�ីពាកព់�័ធ។

• ការគាំតំ្រូទ �ិងការផ្តាល់ការណែ�នាំដំឹល់នៃដឹ�ូកុុងការចំងត្រូកងឯកសារដំឹរៀ�ើ រការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម

រៀ�យមា�ការ�រៀត្រូមចំចំិ�ា�ំខា�់ៗ ជារៀត្រូចំើ�អំពី�កមមភាព �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមណែដឹលបា�រៀធីីើរចួំរៀហើយ រៀ�ត្រូ�ងច់ំំ�ុចំរៀ�ះរៀយើង
បា�រៀត្រូ�ៀមខើួ�រចួំជារៀត្រូ�ចំរៀដឹើមីរីៀផ្លាា �រៀ�រៀលើវធិីីទាំងំរៀ�ះរៀដឹើមីដីឹឹកនាំ ំ�ិង�ិកា។ 
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សំគ្រឹះមបសំគ្រឹះមួលនៃ��ូអ្វីន់�វ�ុរដ្ឋាា ភបិាល ន់ិងមនិ់ដែមន់រដ្ឋាា ភបិាល

ការ�ំ�តធ់ាតុ�ំ�ំនូល និិងនៃ�ាខាងសៀល�នៃនិ���មភាពី
ភាពខុ្លឹ�គុ្នារវាងធាតុិ�ុូល់ ន្តិងនៃផ្តាខាងសេល់�

ត្រូបធា�បទមយួណែដឹលរៀយើងត្រូ�លបរ់ៀ�រៀមើលញឹកញាបរ់ៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឺបញ្ញាា ភាព�ុត្រូកឹ� ឬការពត្រូងីក
�កមមភាព�ំររូៀ�យម�ិបា�ប់ងធ់ា�ុ�ុូល (ធី�ធា� រៀ�វា ការរៀរៀបចំំបុ�គលិក ការប�ាុ ះបណ្តាា ល បរៀចំេកវទិា។ល។) 
ណែដឹលត្រូ�ូវបា�សាកលីង �ិងបងាា ញជា��ើឹះរៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�លទធផ្តល។ រៀ�រៀពលរៀធីីើការណែក�ត្រូមួល�កមមភាព រៀយើង
ត្រូ�ូវធានាំថា �កមមភាពទាំងំរៀ�ះរៀ�ណែ�ត្រូ�បតាមរៀគាំលការ�៍ណែដឹលរៀធីីើឱ្យយ�កមមភាពមា�ត្រូប�ិទធភាព។ ការណែក�ត្រូមួលលអ
�ឺអាត្រូ�័យរៀលើការកំ�� ់�ិងការរកាបា��ូវធា�ុ�ុូល៖ ធា�ុណែដឹលម�ិអាចំជំិ�ួ� ឬលុបរៀចាលបា�រៀ�យម�ិផ្លាើ �់បាូរ
លកខ�ៈនៃ��កមមភាព។ 

ជា�មីមាងរៀទៀ� ធា�ុផ្តសនំៃផ្តទខាងរៀលើ�ឺជាធា�ុណែដឹលងាយត្រូ�ួលណែក�ត្រូមួលពីបរបិទមយួបរបិទមយួរៀទៀ�។ ធា�ុផ្តសទំាំងំរៀ�ះ
ម�ិត្រូ�ូវបា�បងាា ញថាមា�សារៈ�ំខា�ច់ំំរៀពាះ�កមមភាពរៀ�ើយ។ ធា�ុផ្តសទំាំងំរៀ�ះភា�រៀត្រូចំើ��ឺជាធា�ុណែដឹលអាចំ
មា�ត្រូបរៀយាជិ� ៍�ិង�ំខា�រ់ៀ�យសារមូលរៀហ�ុកុុងមូល�ឋ � បាុណែ�ាអាចំជំិ�ួ� ឬទមាើ ករ់ៀចាលយាា ងងាយត្រូ�ួលរៀ�រៀពល
ណែដឹល�កមមភាពត្រូ�ូវបា�ណែក�ត្រូមួលឱ្យយត្រូ�បតាមទីតាងំ�មី។

�មា�ធា�ុ�ុូលនៃ�កមមវធិីីណែដឹលភីាបរ់ៀ��ឹងយុទធសាស្រ្ត�ា INSPIRE �ីមយួៗ មា�ផ្តដល់ជូិ�រៀ�កុុង រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ ំ
INSPIRE។. ឧទាំហរ�៍ �ត្រូមាបក់មមវធិីីណែ�ទាំកូំ�រៀ�ះ �មា�ធា�ុរមួមា�ដូឹចំខាងរៀត្រូកាម៖ 

• ការគាំតំ្រូទរៀផ្តសងៗណែដឹលមា� បំរៀពញ�ត្រូមូវការត្រូ�ួសាររៀផ្តសងៗគុាំ �ិងកុមារណែដឹលមា�អាយុខុ�ៗគុាំ តាមរយៈអ�ារា�ម�៍
ជាក�់ក ់�ិង �មត្រូ�បតាមអាយុ។

• ការប�ាុ ះបណ្តាា លឪពុកមាដ យ�ឺណែផ្តអករៀ�រៀលើត្រូទឹ�ាីរងឹមានំៃ�ការផ្លាើ �់បាូរ ឬ�ំរ�ូកាវទិា (8) ជាពិរៀ��ត្រូទឹ�ាីនៃ�
ការ�ិកា�ងគម ឬឯកសារភីាបត់្រូទឹ�ាី 1 �ត្រូមាបក់ារណែ�ទាំទំាំរក

• កមមវធិីីរៀផ្លាា �រៀលើរៀគាំលការ�៍ �ិងយុទធសាស្រ្ត�ាណែ�ទាំកូំ� បែបបវិជិ្ជជមានិ ណែដឹល�មត្រូ�បតាមអាយុ រមួទាំងំ វិនិិយ័វិជិ្ជជមានិ 
�ិងការរៀធីីើឱ្យយត្រូបរៀ�ើររៀ�ើង�ូវទំនាំកទ់ំ�ងរវាងឪពុកមាា យ �ិងកូ�

• ឪពុកមាា យមា�ឱ្យកា�អ�ុវ�ាជំិនាំញ�មី �ិងទទួលបា�ការផ្តាល់រៀយាបល់តាមរយៈការរៀដឹើរ�ួជា ការ�រៀងា� �ិង/ឬការ
បងីឹករៀ�យម�ិរៀធីីើការវ�ិិចំ័យ័ (8) (�ូមរៀមើលតារាងទី 2 �ត្រូមាប�់មា�ធា�ុរមួនៃ�កមមវធិីីណែ�ទាំកូំ�)

មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

រឭំក៖ 

ធា�ុមយួចំំ�ួ�នៃ��កមមភាព�រំមូា�សារៈ�ំខា�ចំ់ំរៀពាះភាពរៀជា�ជិយ័នៃ��កមមភាព។ “រៀយើងរៀ�ធា�ុទាំងំរៀ�ះថា 
“ចណុំច�ុូល់”។ 

ទដិឹឋភាពរៀផ្តសងរៀទៀ�អាចំត្រូ�ូវបា�ណែកណែត្រូបយាា ងងាយត្រូ�លួរៀដឹើមីឱី្យយ�កដ�ិម�ងឹបរបិទរៀហើយអាចំរៀ�ថា “នៃផ្តាខាងសេល់�”។.” 
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មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

• ការអ�ុវ�ាពចិារណ្តាព�ីកាដ �ុពលត្រូ�ួសារ �ងិរមួបញ្ចេូ លវធិីគីាំតំ្រូទទំនាំកទ់�ំង រវាងម�ុ�ស រៀពញវយ័រៀ�កុុងត្រូ�ួសារ (8);
• ត្រូបភពរៀស្រ្ត�ា�ធីា�ធ់ីារត្រូ�ូវបា�រៀ�ះត្រូសាយរៀ�យភីាបត់្រូ�ួសាររៀ��ឹងរៀ�វាពាកព់�័ធដូឹចំជា ត្រូបាកច់ំំ�ូល �ិងកិចំេខិ�ខំ

ត្រូបឹងណែត្រូបងពត្រូងឹងរៀ�ដឹឋកិចំេ ការពាបាលការរៀត្រូបើសារធា�ុរៀញៀ� ឬការគាំតំ្រូទ �ត្រូមាប ់អុករ�់រា� IPV។
• បុ�គលិកទទួលបា�ការប�ាុ ះបណ្តាា ល ការត្រូ�បត់្រូ�ង �ិងការគាំតំ្រូទត្រូ�បត់្រូគាំ� ់�ិងជាត្រូបចា ំ(�ូមរៀមើល ការពិចារណ្តា

�ត្រូមាបណ់ែផ្តុក អ�ុវ�ា)
• អុករៀរៀបចំំណែផ្ត�ការរៀ�ះត្រូសាយឧប��គចំំរៀពាះការចូំលរមួរប�់ឪពុកមាា យ (�ូមរៀមើល ការពិចារណ្តា �ត្រូមាបណ់ែផ្តុក 

អ�ុវ�ា)។

ការថ្លែ�ើងយល់់អំំព�សេគ្នាល់សេ� ន្តិងសេគ្នាល់ការណ៍គ្នាសំ្រទ្ធិធាតុិ�ុូល់

រៀដឹើមីធីានាំ�ុត្រូកឹ�ភាពចំំរៀពាះធា�ុ�ុូលនៃ��កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ ជាដឹំបូងវាចាបំាចំត់្រូ�ូវកំ��ធ់ា�ុ
ទាំងំរៀនាំះ�ិង�ួរថា “រៀហ�ុអីីបា�ជាធា�ុផ្តសរំៀ�ះជាធា�ុផ្តស�ំុូល?” យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិអាចំជិួយដឹល់នៃដឹ�ូ
អ�ុវ�ាឱ្យយយល់ពីរៀគាំលការ�៍ណែដឹលជាមូល�ឋ ��ុូលរៀដឹើមីឱី្យយខើួ�អាចំ�ត្រូមបរៀ�តាមតាមបរបិទមូល�ឋ �។ �ូមចាថំា 
រៀទាំះបីធា�ុ�ុូលពីទីតាងំ�ំរតូ្រូ�ូវណែ�មា�វ�ាមា�រៀ�កុុងទីតាងំរៀគាំលរៀ� ធា�ុផ្តសទំាំងំរៀ�ះ អាចំមា�របូរាងខុ�ៗគុាំរៀ�កុុង
បរបិទរៀផ្តសងៗ ខ�ៈ�រៀត្រូមចំបា��ូវរៀគាំលរៀ�ដូឹចំគុាំ។ 

ដូឹចំគុាំរៀ��ឹង បរបិទំនៃនិឧបករណ៍៍វិភិាគការអនុិវិត្តត (3A) ណែដឹរ ឧបករណ៍៍ 4A ត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមីជីិួយដឹល់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា 
�ិងយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�កំ��ថ់ារៀ�ើធា�ុណ្តាមយួជា�ុូល �ិងមយួណ្តាជាធា�ុណែផ្តុក
ខាងរៀលើ។ កតាា រៀ�ះអ�ុញ្ញាា �ឱ្យយពួករៀ�រៀផ្លាា �រៀ�យផ្លាទ ល់រៀ�រៀលើធា�ុ�ុូលរៀ�យរៀធីីើឱ្យយត្រូបាកដឹថា ធា�ុផ្តសទំាំងំរៀ�ះមា�វ�ាមា� 
ត្រូ�ូវបា�តាម�� �ិងធានាំ�ិរ�ារភាព។
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ការសៀម្រួប�ម្រួ��់ការម្រួ�បម់្រួ�ងណែបបណែ��ម្រួ�ួល 
ភាពខុ្លឹ�គុ្នារវាងការស្រគុ�ស់្រគុងតាមថ្លែ��ថ្លែក្ដី�ស្រមួល់ និ្តងតាមថ្លែ�ន្តថ្លែផ្តន្តចាំ�់ 

ដូឹចំណែដឹលរៀយើងដឹឹងរចួំមករៀហើយ បញ្ញាា �ើងវ�័ិយ ដូឹចំជាអំរៀពើហិងារៀលើកុមារ ដឹំរៀ�ើ រការរៀ�កុុងត្រូបព�័ធ�មុ�សាម ញ រៀហើយ
ភាព�មុ�សាម ញ�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការណែក�ត្រូមួល។ រៀ�យមា�ការយកចំិ�ាទុក�កក់ា�ណ់ែ�ខាើ ងំរៀ�រៀលើត្រូបធា�បទទូរៀ�នៃ�ការ
ណែក�ត្រូមួល ត្រូបធា�បទណែដឹលទទួលបា�ការពិចារណ្តារៀត្រូចំើ�ជាងរៀ� ណែត្រូបហណែលជា “ការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួល”។ 

មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

1

3

24

េតើមានេរឿងអ�ីេកើតេឡើង?

្របមូលទិន�នយ័ពីែផ�កជួរមុខ

ចបេ់ផ�ើមម�ងេទៀត។ 
្របមូលទិន�នយ័អំពីសកម�ភាពរបស់អ�ក។

ចង្រកង 
និងេរៀបចំរបូភាពទិន�នយ័។

វដ�្រគប្់រគងែបបែកស្រម�ល

េតើេយើងេមើលេឃើញអ�ីខ�ះ?

ករែចករែំលក 
និងករពិភាក្សោជា្របចំ

ែស�រកគំរ។ូ េតើមានអ�ីខ�ះ
ែដលែ្រប្រប�លតមេពលេវល?

េតើអ�ីខ�ះ
ែដល្រត�វករផា� ស់ប�ូរ?

េរៀបចំែផនកររេបៀប
េឆ�ើយតបចំេពះទិន�នយ័

សូមេ្របើែផនកររបស់អ�កេដើម្ប ី
ែចករែំលកករែកស្រម�ល និង
ករសិក្សោេនក�ុងអង�ភាព។

អនុវត�សកម�ភាព

យកករែកស្រម�ល 
និងករសិក្សោេទ
អនុវត�ជាកែ់ស�ង

ណែក�ត្រូមួលរៀ�យ៖ Syntegral រៀ�យ�ហការជាមយួ Picture Impact

របូភាពទី 5៖ វដឹានៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបប�ាុជំាមូល�ឋ �
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ទិដឹឋភាព�ំខា�ន់ៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក �ត្រូមួល�ឺការត្រូបមូលព�័ម៌ា�ឱ្យយបា�រៀទៀងទាំ� ់�ិងញឹកញាបអ់ំពីររៀបៀបអ�ុវ�ា
�កមមភាព។ ព�័ម៌ា�ណែដឹលត្រូបមូលបា�រៀ�ះរៀពលខើះត្រូ�ូវបា�រៀ�ថា “ទិ�ុ�យ័រៀពលជាកណ់ែ�ដង”។ អុកត្រូ�បត់្រូ�ងណែក�ត្រូមួល
រៀត្រូបើទិ�ុ�យ័រៀដឹើមីវីាយ�នៃមើណែផ្តុក�កមមភាពណែដឹលត្រូ�ូវការការណែកលមអ រៀធីីើការណែកលមអទាំងំរៀនាំះ បនាំទ បម់កតាម���កមមភាព
រៀដឹើមីពីិ�ិ�យរៀមើលថារៀ�ើ �កមមភាពទាំងំរៀនាំះដឹំរៀ�ើ រការបា�លអបាុណ្តាណ ។ ផ្តទុយរៀ�វញិរៀ�កុុងការអ�ុវ�ាការត្រូ�បត់្រូ�ងតាមណែប�
ណែផ្ត�ចា�់ រៀគាំលរៀ��ត្រូមាបល់ទធផ្តល ត្រូ�ូវបា�កំ�� ់�ិងត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យរៀ�រៀរៀងរាល់ត្រូ�ីមា� ឬរៀរៀងរាល់ឆុាំ។ំ 

អុកប្រគូបប់្រគូងដែកស់ប្រមួួ����ួសាគ �់ថា យើ�យើព�កា��យើ�ស់�ដែប្របប្រប�ួ នួងិយើ�យើព�យើយើង
ដែស់ើងយ�់បដែនួែមួអំពីបរយិាកាស់ ស់កមួមភាពនឹួងប្រតូ្តវការការដែកដែប្របយើ�ើមួបឱី្យយប្រតូ្តវ�ុ�មួយួភាព
�កដ់ែស់ដងថម។ី 

រៀហ�ុដូឹរៀចំុះរៀហើយរៀទើបការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួលរៀធីីើឱ្យយ�កមមភាពរៀ�ើើយ�បរៀ��ឹងការផ្លាើ �់បាូរ �ិងមា��ិរ�ារភាព។

ការសេស្រ��ស្របា�់ការស្រគុ�ស់្រគុងថ្លែ���ន្តាុ ំ

រៀ�យសារការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួល�ឺជាត្រូបធា�បទដឹរ៏ៀពញ�ិយមមយួរៀ�កុុងវ�័ិយ�ុខាភបិាល �ិងការអភវិឌ្ឍឍ 
រៀទើបមា�ឧបករ�៍ជារៀត្រូចំើ�រៀដឹើមីជីិួយអងគភាពនាំនាំកុុងការត្រូ�បត់្រូ�ង តាម លកខ�ៈណែបបណែក�ត្រូមួល។ �ីីរៀបើយ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិម�ិបា�ត្រូ�បត់្រូ�ងរៀ�យផ្លាទ ល់�ូវ�កមមភាពទបស់ាា �អ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារករ៏ៀ�យ បាុណែ�ាយ�ាការរៀ�ះ
អាចំរៀលើកទឹកចិំ�ាដឹល់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាឱ្យយរៀធីីើការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក�កមមភាពរប�់ខើួ�រៀ�យរៀត្រូបើឧបករ�៍ �ិងបរៀចំេករៀទ�
ត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួល។ ឧបករណ៍៍ 4B បងាា ញអំពីវដឹា នៃ�ការ ត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួលប�ួជំិហា�សាមញ្ចា  ណែដឹលនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា
រៀ�ទើរណែ�ទាំងំអ�់អាចំអ�ុវ�ា រៀ�យ មា�ការណែ�នាំពំីត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�។ 

ការរៀត្រូបើត្រូបា�់ឧបករ�៍ណែបបរៀ�ះ�ឹងជិួយនៃដឹកុុងការត្រូបរៀមើរៀមើលអំពីបញ្ញាា មុ��ឹងបញ្ញាា ទាំងំរៀនាំះមា��ភាពធីា�ធ់ីារខាើ ងំ។ 
ឧបករ�៍រៀ�ះក�៏ឹងផ្តាល់ឱ្យកា�ដឹល់ពួករៀ�កុុងការក�ត់្រូតា ថារៀ�ើពួករៀ�រៀ�ើើយ�ប រៀ��ឹង �ត្រូមូវការផ្លាើ �់បាូរបា�លអត្រូបរៀ�ើរ
កត្រូម�ិណ្តា �ិងណែចំករណំែលកព�័ម៌ា�រៀនាំះ ជាមយួយ�ាការ �ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ។ ត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + 
ត្រូកុមធី�ធា�អាចំ រៀត្រូបើព�័ម៌ា�រៀនាំះរៀដឹើមី ីតាម�� ភាពរៀជា�ជិយ័ �ិងបញ្ញាា ត្រូបឈមនៃ�ការពត្រូងីកបណែ�ាម �ិងរមួចំំណែ�កដឹល់
ការពត្រូងីក ចំំរៀ�ះដឹឹង រៀ�ត្រូ�បវ់�័ិយ។ 

ការស្រគុ�ស់្រគុងថ្លែ��ថ្លែក្ដី�ស្រមួល់ និ្តងយន្តីការ�ស្រម��ស្រមួល់ថុ្នាក្ដី�់តិិ

ត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា� កអ៏ាចំអ�ុវ�ាការត្រូ�បត់្រូ�ង ណែបបណែក �ត្រូមួលរៀ�យខើួ�ឯងផ្តងណែដឹរ។ 
ឧបករ�៍ភា�រៀត្រូចំើ�រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ូមឱ្យយអុករៀធីីើការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យថារៀ�ើយុទធសាស្រ្ត�ា�ត្រូមាបក់ារណែក�ត្រូមួល 

 �ិងពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់អុកដំឹរៀ�ើ រការបា�លអកត្រូម�ិណ្តា។ ឧបករ�៍រៀ�ុើឱ្យយអុកកំ��ប់ញ្ញាា ត្រូបឈម �ិងពិចារណ្តាពីណែដឹល
�ួរអីីរៀដឹើមី ីរៀ�ះត្រូសាយបញ្ញាា  ត្រូបឈមទាំងំរៀនាំះ។ ជាធីមមតាឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះ (�ិងការយល់រៀ�ើញ �ិង�កមមភាពអ�ុវ�ារៀ�
ចុំង បញ្ចេបន់ៃ� មាូឌុ្ឍល �ីមយួៗ) រៀ�ុើឱ្យយអុក�ិ� បនាំទ បម់ករៀធីីើ�កមមភាព �ិងតាម���កមមភាពរៀនាំះ។ ដូឹចំណែដឹលអុករៀមើល
រៀ�ើញ រៀគាំលការ�៍ជាមូល�ឋ �នៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ង ណែបបណែក�ត្រូមួល �ឺងាយត្រូ�ួល រៀធីីើតាម �ិងមា�ត្រូបរៀយាជិ�ខ៍ាើ ងំ។

មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា
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មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

ការសៀរៀបចំំឯ�ស្ការ�ិ�ា

នៃដឹ�ូអ�ុវ�ា�ួរតាម��ការណែក�ត្រូមួលដូឹរៀចំុះយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា� អាចំ ត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ�កមមភាព
បា�លអជាងមុ� ជិួយនៃដឹ�ូរៀ�ះត្រូសាយបញ្ញាា ត្រូបឈម �ិងក�ត់្រូតាការ�ិកា ណែដឹល�ឹងទាំកទ់ាំញដឹល់អុកផ្តាល់មូល�ិធីិ។ 
ការ�ិការៀ�ះក�៏ឹងជិួយដឹល់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ានាំរៀពលអនាំ��កុុងការបរៀងាើ��កមមភាពកា�ណ់ែ�ឆាំបរ់ហ័� �ិងងាយត្រូ�ួល
ផ្តងណែដឹរ។ �ីីរៀបើម�ុ�សមយួចំំ�ួ��ិ�ថាកមមវធិីីមយួ�ួរផ្តាល់ជូិ�យាា ងពិ�ត្រូបាកដឹដូឹចំការរៀត្រូគាំងទុកក ៏រៀ�យ បាុណែ�ាករ�ីរៀ�ះ
កត្រូមរៀកើ�រៀ�ើងណ្តា�់។ ការក�ត់្រូតាការណែក�ត្រូមួលមា�សារៈ�ំខា�រ់ៀដឹើមីណីែ�ីងយល់អំពីបរយិាកា��ត្រូមាបក់ារបញ្ចេប់
អំរៀពើហិងារៀលើកុមារ �ិងការរៀធីីើឱ្យយត្រូបរៀ�ើររៀ�ើង�ូវកិចំេខិ�ខំត្រូបឹងណែត្រូបងកុុងការពត្រូងីកនាំរៀពលអនាំ��។ ការរៀរៀ��ូត្រូ�រៀ�ះក៏
មា��នៃមើខុ�់ផ្តងណែដឹរកុុងការណែចំករណំែលកជាមយួភា�ីពាកព់�័ធដឹនៃទរៀទៀ�ណែដឹលជាណែផ្តុកមយួនៃ�ការ��ូីម�ិ។ 

ឧបករណ៍៍ 4C ត្រូ�ូវបា�រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដឹើមី�ីត្រូមួលដឹល់ទិដឹឋភាព�ំខា�់ៗ នៃ�ការក�ត់្រូតាការ�ិកាទាំងំរៀ�ះ៖

1. ការពិភាកា ការ�ើុះបញ្ញាេ ំង �ិងការចំងត្រូកងឯកសារអំពីវឌ្ឍឍ�ភាពនៃ�ការពត្រូងីកបណែ�ាម។

2. កំ��រ់ៀមរៀរៀ��ំខា�់ៗ  �ិងការណែក�ត្រូមួល។

3. បងាា ញថា �កមមភាពអាចំធានាំចំីរភាព រៀ�យ�ុត្រូកឹ�ភាព រៀទាំះបីលកខខ�ឌ  មា�ការផ្លាើ �់បាូរ រៀ�តាមរៀពលរៀវ�
ករ៏ៀ�យ។

ការរៀត្រូបើឧបករ�៍រៀ�ះជាត្រូបចា ំមា�សារៈ�ំខា�ក់ុុងការក�ត់្រូតាការ�ិកា។ ពិ�ណ្តា�់ �ត្រូមាបន់ៃដឹ�ូអ�ុវ�ា វាម�ិណែម�ជំិ�ួ�
ឱ្យយការត្រូបជុិំត្រូ�បត់្រូ�ង�រៀត្រូមាង ការរាយការ�៍ ឬទត្រូមងរ់ៀផ្តសងរៀទៀ�នៃ�ការត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ �ិងវាយ�នៃមើរៀ�ើយ។ រៀ�រៀពលណែចំករណំែលក
ជាមយួត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា� ការរៀរៀបចំំឯកសារដូឹចំណែដឹលបា�ផ្តាល់រៀ�យ សនិឹ�កកិច្ចចការ
កត្តត់្រា�ការសិកា (ឧបករណ៍៍ 4C) ផ្តាល់�ូវត្រូបភពព�័ម៌ា�លអឥ�រៀខាេ ះអំពី�ុ�ភាពនៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួល កដូ៏ឹចំជា
�ម�ាភាពរប�់ខើួ�កុុងការរកា�កមមភាពឱ្យយមា�ដំឹរៀ�ើ រការត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ �ិងរៀ�ើើយ�បចំំរៀពាះបរយិាកា�ណែដឹលមា�ការផ្លាើ �់
បាូរផ្តងណែដឹរ។  
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ឧបករណ៍មាូឌុ�ល 4 សំគ្រឹះមាបក់ារ�ះកនាំ ំ 
ន់ិងការសិំកា 

ម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះរមួ៉ូបញ្ចេ� លឧបក្នុរ�៍សៀ�ើម៉ូី�ីួយអុំក្នុកុុ្នុងការកំ្នុ�ត់់
ធាតុ់ផ្ទុី ំ�ុ� ល �ិងដៃផុ្ទុខាងសៀលើ ដៃ��ក្នុម៉ូមភាពសៀរៀ� �ិងសៀម្រួបើ
បសៀ�េក្នុសៀទ�ម្រួគូប់ម្រួគូងណែបបណែក្នុ�ម្រួម៉ូួល �ិងក្នុត់់ម្រួតាការ�ិក្នុា
រប�់អំុក្នុសៀ�សៀពលអំុក្នុ�ំសៀ�ើ រការ។

4A. ធាតុិផ្តេ�ំុូល់ ន្តិងនៃផ្តាខាងសេល់�នៃន្ត�ក្ដីមមភាពទ្ធិ�ស់ាា តិអ់ំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ។ ��ើឹកកិចំេការមយួរៀដឹើមីជីិួយ�ត្រូមួលដឹល់
ការពិភាកា �ិងការរៀមើលរៀ�ើញ�ូវអីីណែដឹល ជាចំំ�ុចំ �ុូល រប�់�កមមភាព អីីណែដឹលជាណែផ្តុកខាងរៀលើ �ិងចំំ�ុចំណែដឹលអាចំ
ណែក�ត្រូមួលកុុងអំ�ុងរៀពល ពត្រូងីកបណែ�ាម។

4B. ការសេស្រ��ស្របា�់ការស្រគុ�ស់្រគុងថ្លែ��ថ្លែក្ដី�ស្រមួល់. ផ្លាទ ងំត្រូបកា�រៀដឹើមីបីញូី្ច�នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាណែដឹលបងាា ញអំពីវដឹានៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ង
ណែបបណែក�ត្រូមួលជាមូល�ឋ � �ិងបងាា ញអំពីដឹំរៀ�ើ រ�ត្រូមាបក់ារត្រូបមូលម�ិរៀយាបល់ពីបុ�គលិកជិួរមុខ �ិងរៀត្រូបើត្រូបា�់វារៀដឹើមី ី
ណែក�ត្រូមួលឱ្យយត្រូ�បរៀ��ឹងលកខខ�ឌ ផ្លាើ �់បាូរជាកណ់ែ�ដង។

4C. ការសេរៀ�ចំឯក្ដីសារ�ិក្ដីា ��ើឹកកិចំេការរៀដឹើមីចីាបយ់ក�ូវចំំ�ុចំណែដឹលអុកកំពុងណែក�ត្រូមួល �ិងអីីណែដឹលអុកកំពុង�ិកា 
�ិងរៀដឹើមីតីាម��លទធផ្តលនៃ�ការអ�ុវ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលរប�់នៃដឹ�ូអ�ុវ�ាតាមរៀពលរៀវ�ជាប�ាបនាំទ ប។់

មាូឌុុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

ណែ�ីងរក �ិងទាំញយកឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើរៀវបសាយ�រ៍ប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ។ំ

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup
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មាឌុូុល់ 4៖ ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

រៀយើងចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររៀ�ះរៀ�យក��់មាគ ល់ថា រៀយើងណែ�ងណែ�ចំងផ់្តគូរ
ផ្តគងការ�ិ�ជាមយួ�ឹង�កមមភាព។.

• រៀ�រៀពលពិភាកាអំពីការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរប�់អុករៀលើមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ 
 រៀ�ើត្រូកុមរៀ�ះមា�ការយល់រៀ�ើញ�ួរឱ្យយចាបអ់ារមម�៍ណែដឹរឬរៀទ? 

• ចូំរពិ�ិ�យរៀមើល�ំ�ួរខាងរៀលើ ឬ�ំ�ួររៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�
រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងការ��ទនាំរប�់អុក។

• វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងឯកសារអំពី
�កមមភាពណែដឹលអុក�ឹងអ�ុវ�ា �ិងដឹឹងថា�កមមភាពខើះ 
ត្រូ�ូវបា�បញ្ចេប។់

យុល់នៅ��ញអ្វីំពីីសំកមមភាពី (R1)

ការរៀត្រូបើត្រូបា�់ ឧបករ�៍ R1៖

1. �ូមបងាា ញការយល់ដឹឹងចំំ�ួ�  
3 ណែដឹលត្រូកុមបា�រករៀ�ើញថាមា��នៃមើ 
�ិងមា�សារ�ំខា�។់ 

2. �រៀត្រូមចំចំិ�ា �ិងក�ត់្រូតាពីររៀបៀបណែដឹល
ការយល់ដឹឹងទាំងំរៀនាំះអាចំណែត្រូបកាើ យ
រៀ�ជា�កមមភាពជាកណ់ែ�ាង។

3. �ូមត្រូ��បម់កវញិជាត្រូបចារំៀដឹើមី ី
�មាគ ល់ថា�កមមភាពទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់

�ន្តធាន្ត�ថ្លែន្តែម�ី�ព�ការដ�ក្ដី� ំនិ្តងការ�ិក្ដីា

Blase, K and Fixsen (2013). �មា�ធាតុ់អំ�តរាគូម៉ូ��៍ុ�ល៖ ក្នុំ�ត់ ់�ិង�ំសៀ�ើ រការ��វអំើីណែ�លសៀធើើឱ្យយក្នុម៉ូមវធិី�ំសៀ�ើ រការ។. 
�រៀងខបអំពីការត្រូសាវត្រូជាវ ASPE។ ណែខកុមាៈ ឆុាំ2ំ013។ វាា �ីុ�រៀតា� ឌី្ឍ�ីុ

Chu, J. and Leino, A. (2017). ការអំភវិឌុឍសៀ�ក្នុុុងវទិាស្កាស្ត្រ�តក្នុម្រួម៉ូតិ់ខុព�់ដៃ�ការណែក្នុ�ម្រួម៉ូួលវបីធម៉ូដ៌ៃ�អំ�តរាគូម៉ូ�ណ៍ែផ្ទុែក្នុសៀលើ
ភ�តុតាង។ Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 85(1), 45-57

Cooley L, Ved R, Fehlenberg K. 2012. ការពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូពី�ក្នុខុវ�័ិយសៀ��ល់ការផ្លាះ �់បត�រម្រួទងម់្រួទាំយធំ៖ ឧបក្នុរ�៍ 
 �ិងបសៀ�េក្នុសៀទ��ម្រួមាបអ់ំុក្នុអំ�ុវត់ត។. ត្រូបព�័ធត្រូ�បត់្រូ�ងអ�ារជា�ិ (MSI) វាា �ីុ�រៀតា�ឌី្ឍ�ីុ។

ដែ�ុកបនាំា ប់

រៀ�រៀពលរៀ�ះដឹល់រៀពលណែដឹលត្រូ�ូវតាម��វឌ្ឍឍ�ភាព កដូ៏ឹចំជាណែចំករណំែលកភាពរៀជា�ជិយ័ �ិងរៀមរៀរៀ�ណែដឹលបា�រៀរៀ�
រៀ�រៀពលកំពុងរៀ�ើ រការ។ ម៉ូូ�ឌុុល 5 ផ្តាល់�ូវឧបករ�៍រៀដឹើមីរីៀធីីើការជាមយួនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា �ិងភា�ីពាកព់�័ធរៀផ្តសងរៀទៀ�រៀដឹើមី ី
បរៀងាើ� �ិងត្រូបាបស់ាចំរ់ៀរឿងនៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។ 
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សៀ�កុុ្នុងម៉ូូ�ឌុុលសៀ�ះសៀយើងងាក្នុសៀ�រក្នុម្រួបធា�បទដៃ�ការណែ�ក្នុរណំែលក្នុវឌុឍភាពជាម៉ូយួដៃ�គូ� �ងិភាគីូពាក្នុព់�័ធសៀ�ើម៉ូី ី
 �រំញុយុទធស្កាស្ត្រ�តពម្រួងីក្នុបណែ�ែម៉ូរប�់អុំក្នុ។ 

ការដែចករដំែលក�ំនៅណ� រការនៅ�នៅពីលកំពី�ងបន់ុ

ដឹំរៀ�ើ រនៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងការពត្រូងីកបណែ�ាម�កមមភាពរៀដឹើមីបីញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងា រៀលើកុមារ រៀ�យរៀត្រូបើវធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE 
�ឹងគាំម �ទីបញ្ចេបរ់ៀ�ើយ។ ជាមយួ�ឹងការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម អុកណែ�ងណែ�អាចំណែក�ត្រូមួលបា�លអត្រូបរៀ�ើរ �ិងពត្រូងីក
បណែ�ាមរៀទៀ�។ បាុណែ�ា�ូមីរីៀ�រៀពលដឹំរៀ�ើ រកំពុងត្រូបត្រូពឹ�ារៀ�ករ៏ៀ�យ កម៏ា�វឌ្ឍឍភាពជារៀត្រូចំើ�ត្រូ�ូវបា�បរៀងាើ�រៀ�ើង។ រៀ�កុុង
មាូឌុ្ឍលរៀ�ះ រៀយើងងាករៀ�រកត្រូបធា�បទនៃ�ការណែចំករណំែលកវឌ្ឍឍភាពជាមយួនៃដឹ�ូ �ិងភា�ីពាកព់�័ធរៀដឹើមីជីិំរញុយុទធសាស្រ្ត�ា
ពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់អុក។ តាមរយៈការអរៀញី្ចើញអុកដឹនៃទឱ្យយចូំលរៀ�កុុងដំឹរៀ�ើ រការ�ត្រូមប�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម យ�ាការ
�ត្រូមប�ត្រូមួលជា�ិ�ឹងទទួលបា�អ�ាត្រូបរៀយាជិ�ព៍ី�ំ�ិ�ជំិនាំញ �ិងទ�ស�ៈ�មីៗ។

ដូឹចំត្រូកុមធី�ធា�ណែដឹរការនាំ�ំហការ ី�ងិភា�ពីាកព់�័ធជារៀត្រូចំើ�ចូំលរៀ�កុុងដំឹរៀ�ើ រការ រៀ�ះ កជ៏ាមរៀធីាបាយរៀលើកកមុ�់
�រិ�ារភាពផ្តងណែដឹរ។ រៀ�រៀពលម�ុ�សកា�ណ់ែ�រៀត្រូចំើ�បា�សាគ ល់ �ិងចូំលរមួយាា ង�កមមកុុងការណែក�ត្រូមលួ �ងិពត្រូងីកបណែ�ាម រៀនាំះ
អុក�ឹងកា�ណ់ែ�មា�លទធភាពបរៀងាើ�ការត្រូ�បដឹ�ា បន់ៃ��កមមភាព �ងិត្រូទត្រូទង�់កមមភាពទាំងំរៀនាំះរៀ�តាមរៀពលរៀវ�ផ្តងណែដឹរ។ 

ការដែចករដំែលក�ំនៅណ� រការដែកសំគ្រឹះមួល ន់ិងពីគ្រឹះងីកបដែន់ែម INSPIRE  
របស់ំអ្វីុកជាមយួុអ្វីុក�នៃ�។

ការតា��និម្រួពីះតុិការ�៍
ដូឹចំណែដឹលរៀយើងបា�រៀ�ើញ នៅ�កុុងបែ�ុកសី�ពី�កត្រាម៉ូងនៅពីលនៅវិលាសត្រាមាបក់ារបញ្ចចបអ់នំៅពីើហំងិានៅលើកុមារ (ឧបករណ៍៍ 1B) កុុង 
ម៉ូូ�ឌុុល 1 វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងត្រូពឹ�ាកិារ�៍ �ំខា�់ៗ ណែដឹល មា� ឥទធពិលរៀ�រៀលើការណែក�ត្រូមលួ �ិងពត្រូងីក
�កមមភាពរៀ�តាមរៀពលរៀវ� ទាំងំវជីិិមា� �ិងអវជីិិមា�។ ការតាម��ត្រូព�ឹាកិារ�៍ទាំងំរៀ�ះផ្តាល់�ូវទិដឹឋភាពកត្រូម�ិខុ�់
នៃ�ការពត្រូងកីបណែ�ាមកុុងរយៈរៀពលជាប�ាបនាំទ ប ់�ិងផ្តាល់ព�័ម៌ា�ណែដឹលពំុមា�រៀ�កុុងឧបករ�៍ត្រូ�ួ�ពិ��ិយរៀផ្តសងរៀទៀ�។ 
មា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការចាបយ់ក �ិងរាយការ�៍អពំតី្រូព�ឹាកិារ�៍រៀផ្តសងៗ ដូឹចំជាកិចំេត្រូបជំុិ�ំខា�់ៗ  ឬ�កមមភាព�រៀយាបាយ
ណែដឹលជិះឥទធពិល ឬបាះពាល់រៀ�យការ�ត្រូមប�ត្រូមលួ �ិងដំឹរៀ�ើ រការពត្រូងកី �ិងលទធផ្តល។ វាកម៏ា�ត្រូបរៀយាជិ�ផ៍្តងណែដឹរកុុង
ការណែចំករណំែលកត្រូព�ឹាកិារ�៍ទាំងំរៀ�ះជាមយួអុកដឹនៃទរៀ�កុុងរ�ឋ ភបិាលមាេ �់ជិ�ំយួ �ិង�ហ�ម�ព៍ភិពរៀ�ក។ 

ការជីំរញុយុទូធ
ស្កាស្រ្ត�ុរប�់អំន�

មាូឌុុល់ 5

ដែចំករដំែ�ក�ំយើណុើ រការដែកស់ប្រមួួ� នួិងពប្រងីកបដែនួែមួ 
INSPIRE របស់់អុក�មួយួអុក�ដៃ�។
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ឧបករណ៍ុ 5A �ឺជា ឧបករ�៍ មយួរៀទៀ� �ត្រូមាបច់ំងត្រូកងឯកសារតាម�� �ិងវភិា�ត្រូពឹ�ាិការ�៍ �ំខា�់ៗ  ណែដឹលពាកព់�័ធ
បំផុ្ត�ចំំរៀពាះ បរយិាកា�បចំេុបី�ុ។ រៀយើង�ូមណែ�នាំឱំ្យយអុកចា�ត់្រូបរៀភទត្រូពឹ�ាិការ�៍ជាមុ��ិ� បនាំទ បម់កវភិា�ត្រូពឹ�ាិការ�៍
ទាំងំរៀនាំះ�ត្រូមាបឱ់្យកា�ពត្រូងីកបណែ�ាម �ិងហា�ិភយ័។ ការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរហ័�រៀ�ះរមួជាមយួណែផ្ត�ការ�កមមភាព�ឺជាត្រូបរៀភទ
នៃ�ការត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួល។ ដូឹចំគុាំរៀ��ឹងបរៀចំេករៀទ�ត្រូ�បត់្រូ�ងណែបបណែក�ត្រូមួលដឹនៃទរៀទៀ�ណែដឹរ យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួល 
ថុាកជ់ា�ិ�ឹងចំងណ់ែចំករណំែលកការវវិ�ារប�់ពួករៀ�កដូ៏ឹចំជា�ិ�អំពីររៀបៀបរៀត្រូបើទិ�ុ�យ័រៀដឹើមីណីែកលមអភាពជាអុកដឹឹកនាំ ំ

 �ិងការរៀរៀ��ូត្រូ�រប�់ពួករៀ�។ 

ការណែ��ម្រួ�ួលសៀ�និះងការសៀ�ះ�យតបរប�់ភា�ី��ព់ីន័ិធ

ត្រូកមុយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា� ិ+ ត្រូកមុធី�ធា��ួររៀ�ុើឱ្យយអុករៀផ្តសង ជួិយខើួ� ជារៀទៀង ទាំ� ់រៀដឹើមី�ីើុះបញ្ញាេ ងំពី
ដឹរំៀ�ើ រការពត្រូងកីពត្រូងីកបណែ�ាមរប�់ INSPIRE �ងិវធិីសីាស្រ្ត�ា�ត្រូមងទ់�ិត្រូបព�័ធ ណែដឹលបា�ដឹឹកនាំពំកួរៀ�មកដឹល់ចំំ�ុចំរៀ�ះ។  
វធិីមីយួរៀដឹើមីរីៀធីីើកចិំេការរៀ�ះ�រឺៀធីីើរៀ�ើងរៀ�យការ�មាា ��ជ៍ាលកខ�ៈប�ុគល ឬជាត្រូកុមជាមយួ ភា�ពីាកព់�័ធ�ំខា�់ៗ
មយួចំំ�ួ� (មាេ �់ជិ�ំយួ អុកបរៀងាើ�រៀគាំល�រៀយាបាយ អុកត្រូ�បត់្រូ�ងកមមវធិី)ី។ ឧបករណ៍៍ 5B ផ្តាល់ជូិ��ូវ រៀ�ៀវរៀ� ណែ�នាំំ
�ត្រូមាបក់ារពភិាកាទាំងំរៀ�ះ កដូ៏ឹចំជាធី�ធា� រៀដឹើមីជីិយួយ�ាការ �ត្រូមប�ត្រូមលួថុាកជ់ា� ិ+ ត្រូកមុធី�ធា�រៀធីីើឱ្យយបា�ត្រូ�ឹមត្រូ�ូវ 
�ងិអ�ុវ�ារៀ�រៀលើអីណីែដឹលពកួរៀ�រៀរៀ�ពីការ��ទនាំ។ 

ការទាំញ�នុងទិូ�សៀ�ណែត�យួ៖ ការពីិនិិតយសៀ��លតា�វ�័ិយ

ដូឹចំណែដឹលបា�រៀរៀបរាបរ់ៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ ការរៀធីីើការរៀ�ត្រូ�បវ់�័ិយ�ឺជាលកខ�ៈ ពិរៀ�� នៃ�វធិីីសាស្រ្ត�ា INSPIRE 
រៀហើយ�ួរត្រូ�ូវបា�ពិចារណ្តារៀ�ត្រូ�បជ់ិំហា�នៃ�ការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីក បណែ�ាម។ �ួនាំទីដឹ�ំ៏ខា�ន់ៃ�យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួល
ថុាកជ់ា�ិរមួមា�ការត្រូបមូលផ្តដុ ំនៃដឹ�ូអ�ុវ�ា �ិងភា�ីពាកព់�័ធរៀផ្តសងរៀទៀ�មកពីវ�័ិយរៀផ្តសងៗ រៀដឹើមីរីឭំកពួករៀ�អំពី លកខ�ៈ
ទាំកទ់ងគុាំនៃ��កមមភាព �ិងរៀគាំលរៀ�រមួរប�់ពួករៀ�កុុងការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ។ រៀដឹើមីអី�ុវ�ាកិចំេការរៀ�ះ 

 ត្រូកុមយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា� �ួរដឹឹកនាំភំា�ីពាកព់�័ធឱ្យយមកជិួបជំុិគុាំកុុងវ�័ិយនាំនាំរៀដឹើមី៖ី 

1. ទទួលសាគ ល់រៀជា�ជិយ័រមួ �ិងបញ្ញាា ត្រូបឈមកុុងការណែក�ត្រូមួល �ិងពត្រូងីកបណែ�ាម។

2. បរៀងាើ�ដំឹរៀ�ើ រការណែដឹលជិួយអុកណែដឹលរៀធីីើការកុុងវ�័ិយរៀផ្តសងៗគុាំរៀធីីើការរៀឆុាំះរៀ�រករៀគាំលរៀ�ណែដឹលគាំតំ្រូទគុាំ ឬ 
“ទាំញទិ�រៀ�កុុងរៀ�ណែ�មយួ”។ 

3. ជិួយយ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�បរៀងាើ�សាចំរ់ៀរឿងរមួមយួអំពីណែផ្ត�ការ បញ្ចេប ់អំរៀពើហិងារៀលើ
កុមារ �ិងបងាា ញវាជា�ំប�រ់ងឹមា ំបត្រូងួបបត្រូងួម �ិងមា�សារ�ំខា� ់នៃ�ការ ចាបអ់ារមម�៍រប�់រ�ឋ ភបិាល �ិងការ
វ�ិិរៀយា�រប�់មាេ �់ជិំ�ួយ។ 

ទាំងំរៀ�ះ�ឺជារៀគាំលបំ�ង�ំខា��់ត្រូមាប ់INSPIRE រៀហើយការណែចំករណំែលកតាម វ�័ិយ �ឺជា មរៀធីាបាយ�ំខា�ប់ំផុ្ត�មយួ
រៀដឹើមី�ីរៀត្រូមចំបា�រៀគាំលរៀ�ទាំងំរៀ�ះ។ ការណែចំករណំែលករៀ�ះម�ិអាចំ�រៀត្រូមចំបា�រៀ�យរៀត្រូបើឧបករ�៍ណែ�មយួរៀ�ើយ។ 

 វា�ឹង�ត្រូមូវឱ្យយមា�ការចូំលរមួពីភា�ីពាកព់�័ធរៀដឹើមីណីែចំករណំែលកលទធផ្តល ទ�ស�ៈ រៀមរៀរៀ� �ិងការអ�ុវ�ាលអបំផុ្ត�។ 
 ការពិ�ិ�យរៀមើលតាមវ�័ិយរៀ�ះអាចំជាត្រូពឹ�ាិការ�៍ណែ�មយួនៃ�ា ឬវាអាចំជាការត្រូបជំុិ�ូចំជាងជាប�ាបនាំទ ប។់ ជាការត្រូបរៀ�ើរ 

ការពិ�ិ�យណែបបរៀ�ះអាចំមា�ចំំ�ួ�ពីរដឹងកុុងមយួឆុាំ។ំ អាចំពិ�ិ�យរៀមើលរៀ�ទីតាងំកត្រូម�ិជា�ិមយួ។ រៀធីីើជាមាេ �់ផ្តទះកុុង
�ំប� ់ឬរៀកើ�រៀ�ើងតាមរយៈ��ុិ�ីទតាមអុី�ធឺី�ិ� ត្រូប�ិ�រៀបើចាបំាចំ។់ រៀ�ចំកដីព�៌នាំអំពី “បើុកអគាំរ” ណែដឹលត្រូ�ូវការ
�ត្រូមាបក់ារពិ�ិ�យរៀមើលត្រូ�ូវបា�បញ្ចេូ លកុុង ឧបករណ៍៍ 5C។  ការមា�យ�ាការ�ត្រូមប�ត្រូមួលថុាកជ់ា�ិ + ត្រូកុមធី�ធា�
មកទ�សនាំ ឬបំរៀពញឧបករ�៍ ជារៀត្រូចំើ� រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះអាចំជាជិំហា�ដឹម៏ា�ត្រូបរៀយាជិ�ក៍ុុងការរៀរៀបចំំរៀត្រូ�ៀម
�ត្រូមាបក់ារត្រូ�ួ�ពិ�ិ�យ។ 

មាូឌុុល់ 5៖ ការជ័ំរញុយុទ្ធិិសាស្រ្ត�ីរ��់អំុក្ដី
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ឧបករណ៍មាឌូុ�ល 5 នៅ��មី�ីរំ�ញ�នំៅណ� ររបស់ំអុ្វីក

ម៉ូូ� ឌុុលសៀ�ះរ ួម៉ូបញ្ចេ� លឧបក្នុរ�៍សៀ�ើម៉ូី ី�ួយអុំក្នុណែ�ក្នុរ ណំែលក្នុ
វឌុឍ�ភាពជាម៉ូយួដៃ�គូ� �ិងភាគូីពាក្នុព់�័ធ ម្រួពម៉ូទាំងំណែ�ើងយល់
អំំពីគុ្នាសៀ�វញិសៀ�ម៉ូក្នុ។ 

មាឌុូុល់ 5៖ ការជ័ំរញុយុទ្ធិិសាស្រ្ត�ីរ��់អំុក្ដី

5A. អំុក្ដីតាម�ន្តការ�ញ្ចច �អ់ំំសេព�ហំិងាសេល់�កុ្ដីមារ។ ��ើឹកកិចំេការរៀដឹើមីបីរៀងាើ�កាលវភិា�នៃ�ត្រូពឹ�ាិការ�៍�ំខា�់ៗ រៀ�កុុង
ត្រូបរៀភទរៀផ្តសងៗគុាំរៀហើយបនាំទ បម់កវភិា�ត្រូពឹ�ាិការ�៍�ំខា�់ៗ រៀដឹើមីកីំ��យុ់ទធសាស្រ្ត�ាជុិំវញិឱ្យកា� �ិងហា�ិភយ័ណែដឹល
អាចំរៀកើ�មា�។

5B. ការថ្លែក្ដី�ស្រមួល់សេ�ន្ត�ងមតិិរ��់ភាគុ��ក្ដីព់�ន្ត ិកត្រូមងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំពំិភាការៀដឹើមីតី្រូបមូលទ�ស�ៈពីភា�ីពាកព់�័ធ
ជារៀត្រូចំើ�អំពីណែផ្តុកណ្តានៃ�យុទធសាស្រ្ត�ារៀធីីើឱ្យយត្រូបរៀ�ើររៀ�ើង �ិងណែផ្តុកណ្តាណែដឹលត្រូ�ូវការការណែកលមអ។ 

5C. ទាំញក្ដីុុងទិ្ធិ�សេ�ថ្លែតិមយួ៖ ការពិន្តិតិយឆ្លែងវិ�ិ�យ រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ�ំត្រូមាបក់ារត្រូបមូលផ្តាុ ំ�ួអងគ�ំខា�់ៗ កុុងកិចំេខិ�ខំ
ត្រូបឹងណែត្រូបងពត្រូងីករៀដឹើមីកីំ��ក់ាររមួចំំណែ�ករប�់�ួអងគទាំងំរៀនាំះរៀ�កុុងណែផ្ត�ការបញ្ចេបអ់ំរៀពើហិងារៀលើកុមារ �ិងរៀដឹើមីបីរៀងាើ�
ការ�ត្រូមប�ត្រូមួល។ 

ណែ�ីងរក �ិងទាំញយកឧបករ�៍ទាំងំរៀ�ះរៀ�រៀលើរៀវបសាយ�រ៍ប�់រៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំ។ំ

inspire-strategies.org/adaptationandscaleup
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មាូឌុុល់ 5៖ ការជ័ំរញុយុទ្ធិិសាស្រ្ត�ីរ��់អំុក្ដី

រៀយើងចាបរ់ៀផ្តាើមដំឹរៀ�ើ ររៀ�ះរៀ�យក��់មាគ ល់ថា រៀយើងណែ�ងណែ�ចំងផ់្តគូរ
ផ្តគងការ�ិ�ជាមយួ�ឹង�កមមភាព។

• រៀ�រៀពលពិភាកាអំពីការ�ើុះបញ្ញាេ ំងរប�់អុករៀលើមាូឌុ្ឍលរៀ�ះ 
 រៀ�ើត្រូកុមរៀ�ះមា�ការយល់រៀ�ើញ�ួរឱ្យយចាបអ់ារមម�៍ណែដឹរឬរៀទ? 

• ចូំរពិ�ិ�យរៀមើល�ំ�ួរខាងរៀលើ ឬ�ំ�ួររៀផ្តសងរៀទៀ�ណែដឹលបា�
រៀលើករៀ�ើងរៀ�កុុងការ��ទនាំរប�់អុក។

• វាមា�សារៈ�ំខា�ណ់្តា�់កុុងការចំងត្រូកងឯកសារអំពី
�កមមភាពណែដឹលអុក�ឹងអ�ុវ�ា �ិងដឹឹងថា�កមមភាពខើះ 
ត្រូ�ូវបា�បញ្ចេប។់

ពីីការយុល់នៅ��ញនៅ�ជាសំកមមភាពី (R1)

ការរៀត្រូបើត្រូបា�់ ឧបករ�៍ R1៖

1. �ូមបងាា ញការយល់ដឹឹងចំំ�ួ�  
3 ណែដឹលត្រូកុមបា�រករៀ�ើញថាមា��នៃមើ 
�ិងមា�សារ�ំខា�។់ 

2. �រៀត្រូមចំចំិ�ា �ិងក�ត់្រូតាពីររៀបៀបណែដឹល
ការយល់ដឹឹងទាំងំរៀនាំះអាចំណែត្រូបកាើ យ
រៀ�ជា�កមមភាពជាកណ់ែ�ាង។

3. �ូមត្រូ��បម់កវញិជាត្រូបចារំៀដឹើមី ី
�មាគ ល់ថា�កមមភាពទាំងំរៀនាំះត្រូ�ូវ
បា�បញ្ចេប។់

�ន្តធាន្ត�ថ្លែន្តែមសេល់�ការសេ�ើ�ឱ្យយស្រ�សេ��រសេ��ងនូ្តវិយុទ្ធិិសាស្រ្ត�ីរ��់អំុក្ដី

Bandali, S., Style. S., Thiam. L., Omar, O.A., Sabino, A., & Hukin, E. (2021). ផ្ទុះ�វដៃ�ការផ្លាះ �់បត�រសៀ�ើម៉ូី�ីសៀម្រួម៉ូ�
លទធផ្ទុលម្រួបក្នុបសៀដ្ឋាយ�ិរ�តរភាព៖ ឧបក្នុរ�៍�ម្រួម៉ូប�ម្រួម៉ូួលក្នុម៉ូមវធិីណែបបណែក្នុ�ម្រួម៉ូួល �ុខុភាពស្កាធារ�ៈ�ក្នុល។ 

Becker, J., & Smith, D. (2018). ត់ម្រួម៉ូូវការ�ម្រួមាបក់្នុិ�េ�ហិការតាម៉ូវ�័ិយ។ ការពិ�ិ�យរៀមើលនៃ�ការនៃចំុត្រូបឌិ្ឍ�វទិាសាស្រ្ត�ា
�ងគម Stanford. រដូឹវរងារ 

MercyCorps. ការម្រួគូបម់្រួគូងភាព�មុគូស្កាម ញ៖ ការម្រួគូបម់្រួគូងភាព�មុគូស្កាម ញ៖ Mercy Corps.។

Ramalingam, B., Wild, L., & Buffardi, A.L. (2019)។ ការសៀធើើឱ្យយសៀគ្នាលការ�៍ការងារ �ងិការអំ�ុវត់តការងារមា�ភាពរ �ងមាំ
កុុ្នុងការពម្រួង�ងការម្រួត់តួ់ពិ�តិ់យ ការវាយត់ដៃម៉ូះ �ិងការសៀរៀ���ម្រួត់�ម្រួមាបក់ារម្រួគូបម់្រួគូងណែបបណែក្នុ�ម្រួមួ៉ូល។ ក�ំ��់មាគ ល់�រៀងខប
រប�់ ODI ណែខរៀមសា។ ទតី្រូកងុ�ុងដឹ៍

Sawin, A. (2018). ភាពអំស្កាេ រយដៃ� “ពហុិ�ំសៀណ្ដាះម្រួស្កាយ”៖ សៀគ្នាលការ�៍ �ិងការអំ�ុវត់ត�ំ�ួ�ម្រួបាមំ៉ូយួ សៀ�ើម៉ូីបីងាា ញ
ក្នុិ�េ�ហិការតាម៉ូវ�័ិយ។. ការពិ�ិ�យរៀមើលនៃ�ការនៃចំុត្រូបឌិ្ឍ�វទិាសាស្រ្ត�ា�ងគម Stanfordនៃ�ាទី 16 ណែខរៀមសា។

ដែ�កុបនាំា ប់

ព�័ម៌ា� �ិងឧបករ�៍រៀ�កុុងរៀ�ៀវរៀ�ណែ�នាំរំៀ�ះ�ឹងប�ាជួិយដឹល់ យ�ាការ�ត្រូមប �ត្រូមលួ ថុាកជ់ា� ិ+ ត្រូកមុធី�ធា�។ 
រៀយើង�ូមរៀលើកទឹកចិំ�ាអុកឱ្យយរៀមើលរៀ�ើងវញិ�ូវមាឌុូ្ឍលណែដឹលមា�ត្រូបរៀយាជិ� ៍ជាពរិៀ��ពាកព់�័ធ �ងិណែផ្ត�ការបញ្ចេបអ់រំៀពើ
ហងិារៀលើកុមារ �ងិពត្រូងីកបណែ�ាម �ិងប�ារៀត្រូបើឧបករ�៍រៀដឹើមីតីាម�� �ងិត្រូ�ួ�ពិ��ិយវឌ្ឍឍភាពរប�់អុក។ 



ឧបករណ៍៍សម្រា�បក់ារ សម្រា�ប សម្រា�ួល 
និិងការ ពម្រាងីកបន្ថែនិែ� 



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up ឧប�រណ៍្ឌ 1A៖  ធាតុុនៅ��ុុងក្រ�បខណ្ឌឌ ពក្រងី�បកែនិែម្ម

ធាតុុសំខានិ់ៗ នៃនិពក្រងី�បកែនិែម្ម
គំរចូបង្ហាា ញពីធាតុសំខាន់ៗ ចំនួនមោនំៃនការពមងីកបដនែ្រ៖

1. បរយិាកាសអំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ៖ បរបិទសងគ្រ នន�ោយ  

មបវតិិសាស្រ្តសិពិនសសដែលកំែតប់ញ្ហាា នៃនអំំនពើហិងា នលើកុមារ នៅក្ុង
មបនទសរបស់អំ្ក។ បរ�ិកាសននះដតងដតមានការផ្្លាស់បិចូរ។

2. យនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួលថុ្នា�ជ់ាតុិ+ ក្រ�ុម្មធីនិធានិ៖ មកុ្រសំខាន់ៗ ដែល
ទទួលខុុសមតូវក្ុងការកំែតន់�លនៅ និងមតួតពិនិតយកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបង
របស់រដ្ឋាា ភិោិលក្ុងការបញ្ច បអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

3. ស�ម្មមភាពនៅ�ើម្មីបីញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ វធិីីសាស្រ្តសិដែលោននរៀបចំ  
និង្ដល់្រចូលនិធីិនែើ្រីបីញ្ច បអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

4. នៃ�គូូអំនុិវិតុត៖ អំងគការដែលអំនុវតសិក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ចបអំ់ំនពើហងិានលើកុមារ។

5. យុទ្ធធសាស្រ្តសត INSPIRE Adaptation and Scale-up៖ មតូវោន
នរៀបចំន�ើងនែើ្រីជីួួយឱ្យយសនម្រចន�លនៅនៃនដ្នការសក្រមភាពជាតិ  
ននះគឺជាដ្្កសំខានដ់ែល�មំទែល់ធាតុសំខាន់ៗ ទាងំអំស់ន្សេងនទៀត។

ការភាា បទ់្ធនំា�ទ់្ធនំិងធាតុុសំខានិ់ៗ

នទាះបនីពលខ្ុះនៅអំ�ុំងនៃនការពមងីកបដនែ្រ  

ធាតុសំខាន់ៗ នី្រយួៗ ហាកែ់ចូចជាមានភាព
ខុុសដប្ក�្កន៏ដ្ឋាយ បុដុនិគំរចូបង្ហាា ញឱ្យយនយើង
ន�ើញថា ធាតុទាងំននះមានទំនាកទ់នំង�្
នៅវញិនៅ្រក។ ឧទាហរែ៍ រាល់ធាតុសំខាន់ៗ
នកើតមាននៅកុ្ងបរ�ិកាសអំំនពើហងិានលើកុមារ 
នហើយកជ៏ាដ្្កែសំ៏ខាន្់រយួនៃនបរ�ិកាស
្ងដែរ។ ធាតុនៃនការពមងកីបដនែ្រមតូវោនភាា ប់
ទនំាកទ់នំង�្ នហើយជាកតិ្តាកំែត ់នងិមាន
ឥទិិពលនៅនលើ�្នៅវញិនៅ្រកជានចិ្ច។  
សិលីៈនៃនការពមងកីបដនែ្រតម្ូរវឱ្យយនយើងពិនតិយ  
នងិវាយតនៃ្្រជាមបចាំនំចូវធាតុសំខាន់ៗ ទាងំននះ  

នងិទំនាកទ់នំងរបស់វាចនំ�ះ�្នៅវញិនៅ្រក 

នែើ្រីបីនងើើត មគបម់គង នងិដកសម្រលួយុទសិាស្រ្តសិ
ពមងីកបដនែ្ររបស់នយើង។

គំរចូននះអាចនមបើមោស់នែើ្រីជីួចូនមបនទសនានានចូវវធិីីទចូនៅនៃនដសែងយល់  

និងបង្ហាា ញអំំពី ធាតុ សំខាន់ៗ នៃនការពមងីកបដនែ្រនៅក្ុងកម្រតិរចូបភាពែធ៏ីំ្រយួ។ 

ធាតុុនៅ�កុុងម្រាកបខណ៍ឌ ពម្រាងីកបន្ថែនិែ�

សក្រមភាព 
នែើ្រីបីញ្ច  

បអ់ំំនពើហិងានលើ 
កុមារ សាែ នភាពអំ ំ

នពើហិងានលើកុមារ

ការសម្របសម្រួល 
និងយុទិ 

សាស្រ្តសិពមងីក 
INSPIREយនិការ 

សម្របសម្រួល 
ថ្ាកជ់ាតិ + 

 មកុ្រធីនធាន

អំងគភាពអំនុវតិ

ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់បង្រៀម្រា�ៀន  
និ�ពិិភាកាអំំពីិង្រៀ�លគំំនិតនៃន
ការពិម្រា�ីក និ�បង្រៀ�ើ�តភាសា  
និ�ការយល់ដឹឹ�រមួ។

ការបង្ហាា ញជារចូបភាពអំំពីធាតុនៃនការពមងីក និងលកខែៈ  
ទំនាកទ់ំនងនៃនធាតុទាងំននាះ។

ក្រ�បខណ្ឌឌ សក្រ�ប�់ម្មមវិធិីីកែ�សក្រម្មួល  
និិងពក្រងី�បកែនិែម្ម (Adaptation and Scale Up)

ដកសម្រួលពី៖ ExpandNet

1A
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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and Scale Up ឧប�រណ៍្ឌ 1A៖  ធាតុុនៅ��ុុងក្រ�បខណ្ឌឌ ពក្រងី�បកែនិែម្ម

ធាតុុសំខានិ់ៗ នៃនិពក្រងី�បកែនិែម្ម
គំរចូបង្ហាា ញពីធាតុសំខាន់ៗ ចំនួនមោនំៃនការពមងីកបដនែ្រ៖

1. បរយិាកាសអំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ៖ បរបិទសងគ្រ នន�ោយ  

មបវតិិសាស្រ្តសិពិនសសដែលកំែតប់ញ្ហាា នៃនអំំនពើហិងា នលើកុមារ នៅក្ុង
មបនទសរបស់អំ្ក។ បរ�ិកាសននះដតងដតមានការផ្្លាស់បិចូរ។

2. យនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួលថុ្នា�ជ់ាតុ+ិ ក្រ�ុម្មធីនិធានិ៖ មកុ្រសំខាន់ៗ ដែល
ទទួលខុុសមតូវក្ុងការកំែតន់�លនៅ និងមតួតពិនិតយកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបង
របស់រដ្ឋាា ភិោិលក្ុងការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

3. ស�ម្មមភាពនៅ�ើម្មីបីញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ វធិីីសាស្រ្តសិដែលោននរៀបចំ  
និង្ដល់្រចូលនិធីិនែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

4. នៃ�គូូអំនុិវិតុត៖ អំងគការដែលអំនុវតិសក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ចបអំ់ំនពើហងិានលើកុមារ។

5. យុទ្ធធសាស្រ្តសត INSPIRE Adaptation and Scale-up៖ មតូវោន
នរៀបចំន�ើងនែើ្រីជីួួយឱ្យយសនម្រចន�លនៅនៃនដ្នការសក្រមភាពជាតិ  
ននះគឺជាដ្្កសំខានដ់ែល�មំទែល់ធាតុសំខាន់ៗ ទាងំអំស់ន្សេងនទៀត។

ការភាា បទ់្ធនំា�ទ់្ធនំិងធាតុុសំខានិ់ៗ

នទាះបនីពលខ្ុះនៅអំំ�ុងនៃនការពមងីកបដនែ្រ  

ធាតុសំខាន់ៗ នី្រយួៗ ហាកែ់ចូចជាមានភាព
ខុុសដប្ក�្កន៏ដ្ឋាយ បុដុនិគំរចូបង្ហាា ញឱ្យយនយើង
ន�ើញថា ធាតុទាងំននះមានទំនាកទ់នំង�្
នៅវញិនៅ្រក។ ឧទាហរែ៍ រាល់ធាតុសំខាន់ៗ
នកើតមាននៅកុ្ងបរ�ិកាសអំំនពើហងិានលើកុមារ 
នហើយកជ៏ាដ្្កែសំ៏ខាន្់រយួនៃនបរ�ិកាស
្ងដែរ។ ធាតុនៃនការពមងីកបដនែ្រមតូវោនភាា ប់
ទនំាកទ់នំង�្ នហើយជាកតិ្តាកំែត ់នងិមាន
ឥទិិពលនៅនលើ�្នៅវញិនៅ្រកជានចិ្ច។  
សិលីៈនៃនការពមងកីបដនែ្រតម្ូរវឱ្យយនយើងពិនតិយ  
នងិវាយតនៃ្្រជាមបចាំនំចូវធាតុសំខាន់ៗ ទាងំននះ  

នងិទំនាកទ់នំងរបស់វាចំន�ះ�្នៅវញិនៅ្រក 

នែើ្រីបីនងើើត មគបម់គង នងិដកសម្រលួយុទិសាស្រ្តសិ
ពមងីកបដនែ្ររបស់នយើង។

គំរចូននះអាចនមបើមោស់នែើ្រីជីួចូនមបនទសនានានចូវវធិីីទចូនៅនៃនដសែងយល់  

និងបង្ហាា ញអំំពី ធាតុ សំខាន់ៗ នៃនការពមងីកបដនែ្រនៅក្ុងកម្រតិរចូបភាពែធ៏ីំ្រយួ។ 

ធាតុុនៅ�កុុងម្រាកបខណ៍ឌ ពម្រាងីកបន្ថែនិែ�

សក្រមភាព 
នែើ្រីបីញ្ច  

បអ់ំំនពើហិងានលើ 
កុមារ សាែ នភាពអំ ំ

នពើហិងានលើកុមារ

ការសម្របសម្រួល 
និងយុទ ិ

សាស្រ្តសិពមងីក 
INSPIREយនិការ 

សម្របសម្រួល 
ថ្ាកជ់ាតិ + 

 មកុ្រធីនធាន

អំងគភាពអំនុវតិ
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ដកសម្រួលពី៖ FSG timeline mapping guidance and tool

លំហាតន់ែើ្រីបីនងើើតនពលនវលាពី្រុនៗនៃនសក្រមភាព និងតួអំងគ
នានា ដែលបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមារ  នៅកុ្ង មបនទសរបស់អ្ំក។

ឥរ�ិបថ ន�លនន�ោយ ក្រមវធិី ីតួអំងគ និងមពលឹតិិការែ៍ក្ុង មបវតិិសាស្រ្តសិរបស់មបនទសនី្រយួៗ ជាកតតិ្តាកំែតប់របិទបច្ចុបីន ្

និងមានឥទិិពលនៅនលើការសនម្រចចិតិនានពលអំនាគត។ ការមានការយល់ែលឹងរ្ួរអំំពីអំតីតកាលននះ បនងើើតជា្រចូលដ្ឋាា នមគលឹះ ែរ៏ លឹងមាំ
សមមាបក់ារនធីែើដ្នការ។

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ �ំណា�ក់ាល
នៅពលនៅវិលានៃនិការបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។
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នដ្ឋាយនធីែើកចិ្ចការជាមក្ុរ សចូ្របំនពញបញា ីនពលនវលានៅនលើទពំរ័ទាងំពីរននះ នដ្ឋាយ នធីែើការ
កតស់មាគ ល់មពលឹតិកិារែ៍ ការផ្្លាស់បិចូរ តអួំងគ នងិសក្រមភាព ដែលមាន ឥទិិពលនៅនលើការ
បញ្ចបអំ់ំនពើហងិានលើកុមារនៅកុ្ងបរបិទរបស់អំក្ នៅកុ្ងរយៈនពល 10 �្ចុំងនមកាយននះ។

7-8 �ុមំ្មុនិ9-10 �ុមំ្មុនិម្មុនិរយៈនៅពល 10 �ុ�ំនិៃងនៅ�

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖
�ំណា�ក់ាលនៅពលនៅវិលានៃនិការបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។1B
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... រហូិតុ�ល់បចំចុបីនិុ

ចាំបពី់ 2 �ុមំ្មុនិ រហូិតុ�ល់បចំចុបីនិុ2-3 �ុមំ្មុនិ4-5 �ុមំ្មុនិ
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ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីសី្វែសែ�យល់  
និ� បង្ហាា ញអំំពិីអំែីស្វែដឹលបាន
ង្រៀក�តង្រៀ���ពីិមុន ង្រៀដឹ�មីបីង្រៀ�ើ�តយុទ្ធធ
សាស្រ្តសតពិម្រា�ីក បស្វែនែមស្វែដឹលអំភិិវឌ្ឍឍ
បស្វែនែមង្រៀ�ង្រៀល�ការង្ហារង្រៀ�ះ។

1B
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 នដ្ឋាយចាំបន់្ិើ្រជា្រយួ “្រុនរយៈនពល 10 ឆ្្នាំកំន្ងនៅ” បំនពញនៅកុ្ងនពលនវលាអំតីតកាលឆ្នាំា យបំ្ុត

រហចូតែល់បច្ចុបីន្ ដែលបញ្ច បន់ដ្ឋាយ “រយៈនពល 2 ឆ្្នាំចុំងនមកាយរហចូតែល់នៃថាននះ” ។

2 ដ្ឋាកន់ហតុការែ៍ មពលឹតិិការែ៍សំខាន់ៗ  ឧបីតិិនហតុ សក្រមភាព និងតួអំងគនលចនធ្ានៅនលើលំដ្ឋាប់
នពលនវលារបស់អ្ំក។ សចូ្រនធីែើកិច្ចការននះនដ្ឋាយនធីែើកិច្ចការជាមកុ្រ ឬជាបុគគល រចួសចូ្រនធីែើការដចករដំលក។

3 សចូ្រែកថយ រចួពិចាំរណាអំំពីអំែីដែលនពលនវលាននះនិ�យអំំពីបរ�ិកាស អំំនពើហិងានលើកុមារពិនសស
របស់អ្ំក និងែំនែើ រការពមងីកបដនែ្រ។

4 ចចូរពិភាកាអំំពីអំែីដែលមពលឹតិិការែ៍អាចរ្ួរចំដែកនធីែើឱ្យយមានឧបសគគែល់ការពមងីកបដនែ្រ និងមពលឹតិិការែ៍
ដែលអាចជួួយ�មំទែល់ការពមងីកបដនែ្រ នានពល អំនាគត។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះ 
ម្រួកុម របស់ូអុ្នក �ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ការបនងើើតលំដ្ឋាបលំ់នដ្ឋាយនពលនវលានៅនលើមកដ្ឋាស និង ពយរួវានៅនលើជួញ្ហាា ំង ឬទីកដន្ងរ្ួរ នលឹងមានភាពង្ហាយមសួល
បំ្ុតសមមាបម់កុ្រ។

 ◌ អំ្កអាច្ដល់ជួចូនមកុ្រតចូចៗនចូវរយៈនពលខុុសៗ�្ ឬជួួរន្សេងៗ�្ (សក្រមភាពក្រមវធិី ីសក្រមភាពន�លនន�ោយ 
្រនុសសេ និងអំងគភាព)។

 ◌ សចូ្រចំណាយនពលសិាបស់ាចន់រឿងដែលភាា បជ់ា្រយួចំែុចបិទស្ាកនៅនលើលំដ្ឋាបលំ់នដ្ឋាយនពលនវលា។

 ◌ នរៀបចំបញា ីនពលនវលានពលនវលាទាងំអំស់រហចូត្រកែល់បច្ចុបីន ្នមបើបញា ី នពលនវលា ននះជាវធិីី្រយួនែើ្រីនី្រើលអំំពី
សាែ នភាពរបស់អំ្កនានពលបច្ចុបីន្។

ឧបរ�ណ្ឌ ៍1B
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នា
នដ្ឋាយនធីែើកចិ្ចការជាមក្ុរ សចូ្របំនពញបញា ីនពលនវលានៅនលើទពំរ័ទាងំពីរននះ នដ្ឋាយ នធីែើការ
កតស់មាគ ល់មពលឹតិកិារែ៍ ការផ្្លាស់បិចូរ តអួំងគ នងិសក្រមភាព ដែលមាន ឥទិិពលនៅនលើការ
បញ្ចបអំ់ំនពើហងិានលើកុមារនៅកុ្ងបរបិទរបស់អ្ំក នៅកុ្ងរយៈនពល 10 ឆ្្នាំចុំងនមកាយននះ។

7-8 ឆុ្នាំមំ្មុនិ9-10 ឆុ្នាំមំ្មុនិម្មុនិរយៈនៅពល 10 ឆុ្នាំ�ំនិៃងនៅ�

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖
�ំណា�ក់ាលនៅពលនៅវិលានៃនិការបញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។1B

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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and Scale Up  1B  ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ �ំណា�ក់ាលនៅពលនៅវិលានៃនិការបញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 2

... រហូិតុ�ល់បចំចុបីនិុ

ចាំបពី់ 2 ឆុ្នាំមំ្មុនិ រហូិតុ�ល់បចំចុបីនិុ2-3 ឆុ្នាំមំ្មុនិ4-5 ឆុ្នាំមំ្មុនិ
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
ដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លសក្រមភាពនែើ្រីនីរៀបចំឱ្យយមានការចចូលរ្ួរជាពី
បុគគល និងអំងគភាព ដែល មានឥទិិពល នៅកុ្ងយុទិសាស្រ្តសិ
ពមងីកបដនែ្ររបស់អ្ំក។

សចូ្រនធីែើការត្តា្រដ្ឋានទិែាភាពនឆ្នាំ្ព ះនៅ្រុខុ និងនមតៀ្រខួ្ុន
នែើ្រី ីនដ្ឋាះមសាយ ហានិភិយ័ ឬឱ្យកាសដែលនលឹងអាច
្រកែល់។

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនមពលឹតិិការែ៍ សក្រមភាព និង្រនុសសេដែលោនរ្ួរចំដែកបនងើើតឱ្យយមានអំំនពើហិងានលើកុមារ
បច្ចុបីន្នៅក្ុងរយៈនពល 10 ឆ្្នាំចុំងនមកាយននះ។

 ◌ គំនិតអំំពីទីកដន្ងដែលមបវតិិសាស្រ្តសិននះនលឹងបង្ហាា ញពីបញ្ហាា មបឈ្រ។

 ◌ គំនិតអំំពីទីកដន្ងដែលមបវតិិសាស្រ្តសិននះនលឹងជួួយនៅក្ុងការនដ្ឋាះមសាយ។

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖ 

• ឧបករណ៍៍ 1F: ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរ
លកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ ដែន

• ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ ការវភិាគតអួំងគ

• ឧបករណ៍៍ 2B: ការអំនុវតិសក្រមភាពបញ្ច បអំ់ំនពើហិងា
នលើកុមារ និងកម្រងភិសិុត្តាង

ឧបរ�ណ្ឌ ៍1B
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ឧបករណ៍៍សម្រា�ប់កំណ៍ត់អាទ្ធិភាពិ
កិច្ចចអំនតរាគំមន៍ស្វែដឹល ម្រាសបង្រៀ�នឹ�
បរបិទ្ធរបស់ម្រាបង្រៀទ្ធសមួយ  
ង្រៀដឹ�មីឱី្យយ ការពិម្រា�ីកបស្វែនែមទ្ធទួ្ធលបាន
ង្រៀ�គំជ័័យ។

ការនធីែើលំហាតជ់ាមកុ្រ នដ្ឋាយគិតគចូរអំំពីបរ�ិកាសនែើ្រីកីំែត់
ឱ្យកាស និងហានិភិយ័ក្ុងការពមងីកបដនែ្រ។

នៅនពលនយើងសាគ ល់អំំពីសាែ នភាពរបស់នយើង នយើងអាចនមបើមោស់ឱ្យកាស កាតប់នែយហានិភិយ័ និងអំភិវិឌ្ឍឍនៅនលើមកបខុែឌ របស់
នយើង។ ឧបករែ៍ននះជួួយអំ្កឱ្យយន្រើលន�ើញដ្្កកដន្ងដែលអាចមតូវការការដកសម្រួលនានពលអំនាគត និងពមងលឹងយុទិសាស្រ្តសិ
ពមងីកបដនែ្ររបស់អំ្ក។

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ1C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ  3

�និ�ត្តាត សំខានិអ់ំីីខៃ�?
នៅក្ុងមបអំបន់ី្រយួៗ សចូ្រសរនសរកតិ្តាសំខានច់ំនួន 1 ដែលមានឥទិិពល នៅនលើការពមងីកបដនែ្រនៅក្ុងវសិាលភាពននះ។  
ចចូរនមបើពត័ម៌ានល្រអតិនមចើន ឬតិចបំ្ុតដែលមានមបន�ជួន។៍

នៅតុើ�និ�លបះ�ពាល់អំីីខៃ�?
នតើកតិ្តាសំខានន់នះនធីែើឱ្យយការពមងីកបដនែ្រកានដ់តង្ហាយមសួល (ឥទិិពលវជិួាមាន +) ឬកានដ់តលំោក (ឥទិិពលអំវជិួាមាន -)?  
សមាគ ល់សញ្ហាា  + ឬ - ។ នតើកតិ្តាសំខានន់នះមានឥទិិពលតចូច ឬធំី? បំនពញក្ុងរងែងន់ែើ្រីបីង្ហាា ញទំហំនៃនឥទិិពលវជិួាមានឬអំវជិួាមាន

 ចចូលគចូសញ្ហាា ដែនណា្រយួដែល�កព់ន័ិ។ សចូ្រនមបើដែន្រយួក្ុង្រយួសន្លឹក។

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ម្រាប�ូល

បរ�ិកាសនន�ោយ
បរ�ិកាសន�លនន�ោយ
បរ�ិកាសនសែាកិច្ច
មបពន័ិអំបរ់ ំ
មបពន័ិសុខាភិោិល
បរ�ិកាសរចូបវន័ិ
មបពន័ិចាប់

្រចូលនិធីិ
ផ្លាទ ល់ខុ្ួន
ករមគបម់គង ឬការដកល្រអគុែភាព
នសវាន�្ើយតប និង�មំទ
វបីធី្រ៖៌ សហគ្រន ៍និងមគួសារ
ធីនធាន
ន្សេងៗ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ  3

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

1. ចចូពិចាំរណាកតិ្តាសំខាន់ៗ ទាងំអំស់ដែលមតវូោនកែំតន់ៅនលើ“ ជួហំានទី 2៖ ចចូរមប្រចូល” សន្លឹកសមមាបឧ់បករែ៍ននះ។

2. ចចូរនមជួើសនរ ើសឱ្យកាសចនំនួ 3 នែើ្រី�ីមំទែល់ការពមងីកបដនែ្រ នងិឧបសគគ ចនំនួ 3  ចំន�ះការពមងកីបដនែ្រ។ ចចូរសរនសរចែុំចទាងំននះ
នៅកុ្ងមបអំបខ់ាងនមកា្រ។

3. សមមាបឱ់្យកាស ឬឧបសគគន្ីរយួ  ៗចចូរពចិាំរណាថានតើសក្រមភាព ឬយុទសិាស្រ្តសអិំែខ្ីុះដែលអំក្នលឹងអំនុវត។ិ ចចូរសរនសរចែុំចទាងំននះ
នៅកុ្ងមបអំបស់្រមសប។ សមាគ ល់៖ កញ្ចបអ់ំនិរាគ្រនរ៍បស់អំក្អាចមានសក្រមភាពទាងំននះ ឬសក្រមភាពមសនែៀង�្រចួជានមសចនហើយ។

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ពិភាកា

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖
កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

ឱកាស

ឧបសគូគ
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ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ1C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ  3

បរយិាកាសនិនៅយាបាយ
សាែ នភាពនន�ោយ 

សនិិសុខុ អំភិោិលកិច្ច វបីធី្រ៌
ការ�ិធីិបនតយយ ទំនាកទ់ំនង
នន�ោយ្្ចូវការ  
និងនម�្្ចូវការ

បរយិាកាសនៅ�លនិនៅយាបាយ
កម្រតិនៃនការ�មំទពីខាងនម�
សមមាបន់�លនន�ោយ /  
ក្រមវធិីី៖ ន�លនន�ោយ /  
ក្រមវធិីីន្សេងនទៀតដែលមាន
ទំនាស់ជា្រយួ ជួួយ ឬនធីែើឱ្យយ
បះុ�ល់ែល់ការពមងីកបដនែ្រ

បរយិាកាសនៅស�ឋ�ិចំច
លកខខុែឌ នសែាកិច្ច  
ការនកៀរគរធីនធាន

ម្មូលនិិធីិ
្រចូលនិធីិ កិច្ចសហការរវាងនៃែគចូ 
វតិមានមកុ្រន្សេងនទៀត

ធីនិធានិ
ភាពអាចរកោននៃនបុគគលិក
សំខាន ់ជួំនាញ និងស្រតែភាព
បនទុកការង្ហារ ការជួំរញុទលឹកចិតិ 
ការនលើកទលឹកចិតិ ការផ្្លាស់បិចូរ
បុគគលិក

�រក្រគូបក់្រគូង ឬការកែ�លម្មអ
គុូណ្ឌភាព
ស្រតែភាពសមមាប់
ការមគបម់គង/ដកល្រអគុែភាព

ក្របពន័ិធសុខាភិបិាល
នហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ិ និងការ
ទទួលោននសវា �ចូជួីសទីក 

ស្រតែភាព។ល។

នៅសវានៅ�ៃើយតុប និិង�កំ្រទ្ធ
យនិការបញាចូ ន នសវាសុខុភាព 

សររីវទិា ចាប ់និងយុតិិធី្រ៌

ក្របពន័ិធអំបរ់ ំ
ការមគបម់គងសាលា វមិកលឹតការ 
ន�លនន�ោយអំបរ់ ំ

វិបីធីម្ម ៌សហិគូម្មនិ ៍និិងក្រគូួសារ
ការយល់ែលឹង និងការកំែត់
អាទិភាពកតិ្តាសងគ្រ/ វបីធី្រ៌
ដែលមាន ឥទិិពលនៅនលើការ
បញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

បរយិាកាសរបូវិន័ិត
ភិចូ្រសិាស្រ្តសិ អាកាសធាតុដែល
មានឥទិិពលនៅនលើការបញ្ចប់
អំំនពើហិងានលើកុមារ

នៅ�េងៗ 

កតិ្តាបរបិទណា្រយួដែល
្រនិោនរាបប់ញ្ចចូ លក្ុងមបនភិទ
ខាងនលើ

ក្របពន័ិធចំាប់
ចាប ់ការអំនុវតិ

ចចូរបំដបកនៅជាមកុ្រតចូចៗ។ មកុ្រនី្រយួៗគួរ្ដល់ដែន 1-3 ដែលខុ្ួនយល់ចាស់។

មបសិននបើមគបែែដ បន់លើែចូដ្រនទាងំអំស់ អាចនធីែើែចូនច្ះោន មបសិននបើមកុ្រជាន�្់។ 
ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ កំណ៍តុន់្ថែដំនិ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 សចូ្រ ដ្ល់ែល់មកុ្រតចូចៗ នចូវវសិាលភាពចំនួន 1-3 ដែលពួកនគធ្ាបស់ាគ ល់។ សចូ្រនមបើបញា ី (កំែត់

វសិាលភាព)។

2 សមមាបវ់សិាលភាពនី្រយួៗ មកុ្រគួរដតកំែតក់តិ្តាសំខាន់ៗ  ដែលបះុ�ល់ ែល់ ការពមងីកបដនែ្រ (មប្រចូល)។

3 សមមាបក់តិ្តានី្រយួៗ សចូ្រសនម្រចថានតើកតិ្តាទាងំននាះមានឥទិិពលវជិួាមាន ឬអំវជិួាមាននៅនលើការពមងីក
បដនែ្រ និងកម្ាងំនៃនឥទិិពលរបស់វា (មប្រចូល)។

4 រកន្រើលកតិ្តាដែលោនកំែតទ់ាងំអំស់ កំែតឱ់្យកាសចំនួន 3 ដែល�មំទែល់ការពមងីកបដនែ្រ និង  
3 ឧបសគគនៅកុ្ងការពមងីកបដនែ្រ។ ចចូរសរនសរ និងពិភាកាអំំពីចំែុចទាងំននះ (ពិភាកា)។

5 កំែតច់ំែុចសក្រមភាពន្សេងៗនែើ្រីនីមបើមោស់ឱ្យកាស និងកាតប់នែយឧបសគគ (ពិភាកា)។ 

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ឧបរ�ណ្ឌ ៍1C

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ សចូ្រនមបើមោស់បទពិនសាធីនន៍ៅក្ុងបនទប ់នដ្ឋាយ្ិល់ឱ្យយ្រនុសសេនចូវ វសិាលភាព បរ�ិកាសនែើ្រីកីំែតថ់ា  
ពួកនគោនសាគ ល់ចាស់។

 ◌ សចូ្រកំុរលំងការពិភាកានដ្ឋាយនធីែើកិច្ចការជាមកុ្រធីំអំំពីកតិ្តាដែលោនកំែតទ់ាងំអំស់។

 ◌ សចូ្រកំុនភិ្ចកតម់ត្តាកតិ្តាដែលោនកំែតទ់ាងំអំស់ (មប្រចូល)។ អំ្កនលឹងចងន់្រើល ចំែុចទាងំននះនៅនពលនមកាយ  
ក្ុងអំំ�ុងសក្រមភាពពមងីកបដនែ្រន្សេងនទៀត។
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ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ1C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ  3

បរយិាកាសនិនៅយាបាយ
សាែ នភាពនន�ោយ 

សនិិសុខុ អំភិោិលកិច្ច វបីធី្រ៌
ការ�ិធីិបនតយយ ទំនាកទ់ំនង
នន�ោយ្្ចូវការ  
និងនម�្្ចូវការ

បរយិាកាសនៅ�លនិនៅយាបាយ
កម្រតិនៃនការ�មំទពីខាងនម�
សមមាបន់�លនន�ោយ /  
ក្រមវធិីី៖ ន�លនន�ោយ /  
ក្រមវធិីីន្សេងនទៀតដែលមាន
ទំនាស់ជា្រយួ ជួួយ ឬនធីែើឱ្យយ
បះុ�ល់ែល់ការពមងីកបដនែ្រ

បរយិាកាសនៅស�ឋ�ិចំច
លកខខុែឌ នសែាកិច្ច  
ការនកៀរគរធីនធាន

ម្មូលនិិធីិ
្រចូលនិធី ិកិច្ចសហការរវាងនៃែគចូ 
វតិមានមកុ្រន្សេងនទៀត

ធីនិធានិ
ភាពអាចរកោននៃនបុគគលិក
សំខាន ់ជួំនាញ និងស្រតែភាព
បនទុកការង្ហារ ការជួំរញុទលឹកចិតិ 
ការនលើកទលឹកចិតិ ការផ្្លាស់បិចូរ
បុគគលិក

�រក្រគូបក់្រគូង ឬការកែ�លម្មអ
គុូណ្ឌភាព
ស្រតែភាពសមមាប់
ការមគបម់គង/ដកល្រអគុែភាព

ក្របពន័ិធសុខាភិបិាល
នហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ ិនិងការ
ទទួលោននសវា �ចូជួីសទីក 

ស្រតែភាព។ល។

នៅសវានៅ�ៃើយតុប និិង�កំ្រទ្ធ
យនិការបញាចូ ន នសវាសុខុភាព 

សររីវទិា ចាប ់និងយុតិិធី្រ៌

ក្របពន័ិធអំបរ់ ំ
ការមគបម់គងសាលា វមិកលឹតការ 
ន�លនន�ោយអំបរ់ ំ

វិបីធីម្ម ៌សហិគូម្មនិ ៍និិងក្រគូួសារ
ការយល់ែលឹង និងការកំែត់
អាទិភាពកតិ្តាសងគ្រ/ វបីធី្រ៌
ដែលមាន ឥទិិពលនៅនលើការ
បញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

បរយិាកាសរបូវិន័ិត
ភិចូ្រសិាស្រ្តស ិអាកាសធាតុដែល
មានឥទិិពលនៅនលើការបញ្ចប់
អំំនពើហិងានលើកុមារ

នៅ�េងៗ 

កតិ្តាបរបិទណា្រយួដែល
្រនិោនរាបប់ញ្ចចូ លក្ុងមបនភិទ
ខាងនលើ

ក្របពន័ិធចំាប់
ចាប ់ការអំនុវតិ

ចចូរបំដបកនៅជាមកុ្រតចូចៗ។ មកុ្រនី្រយួៗគួរ្ដល់ដែន 1-3 ដែលខុ្ួនយល់ចាស់។

មបសិននបើមគបែែដ បន់លើែចូដ្រនទាងំអំស់ អាចនធីែើែចូនច្ះោន មបសិននបើមកុ្រជាន�្់។ 
ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ កំណ៍តុន់្ថែដំនិ
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and Scale Up 1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ  3

�និ�ត្តាត សំខានិអ់ំីីខៃ�?
នៅក្ុងមបអំបន់ី្រយួៗ សចូ្រសរនសរកតិ្តាសំខានច់ំនួន 1 ដែលមានឥទិិពល នៅនលើការពមងីកបដនែ្រនៅក្ុងវសិាលភាពននះ។  
ចចូរនមបើពត័ម៌ានល្រអតិនមចើន ឬតិចបំ្ុតដែលមានមបន�ជួន។៍

នៅតុើ�និ�លបះ�ពាល់អំីីខៃ�?
នតើកតិ្តាសំខានន់នះនធីែើឱ្យយការពមងីកបដនែ្រកានដ់តង្ហាយមសួល (ឥទិិពលវជិួាមាន +) ឬកានដ់តលំោក (ឥទិិពលអំវជិួាមាន -)?  
សមាគ ល់សញ្ហាា  + ឬ - ។ នតើកតិ្តាសំខានន់នះមានឥទិិពលតចូច ឬធំី? បំនពញក្ុងរងែងន់ែើ្រីបីង្ហាា ញទំហំនៃនឥទិិពលវជិួាមានឬអំវជិួាមាន

 ចចូលគចូសញ្ហាា ដែនណា្រយួដែល�កព់ន័ិ។ សចូ្រនមបើដែន្រយួក្ុង្រយួសន្លឹក។

+
–

+
–

+
–

+
–

+
–

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ម្រាប�ូល

បរ�ិកាសនន�ោយ
បរ�ិកាសន�លនន�ោយ
បរ�ិកាសនសែាកិច្ច
មបពន័ិអំបរ់ ំ
មបពន័ិសុខាភិោិល
បរ�ិកាសរចូបវន័ិ
មបពន័ិចាប់

្រចូលនិធីិ
ផ្លាទ ល់ខួ្ុន
ករមគបម់គង ឬការដកល្រអគុែភាព
នសវាន�្ើយតប និង�មំទ
វបីធី្រ៖៌ សហគ្រន ៍និងមគួសារ
ធីនធាន
ន្សេងៗ



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1C ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ កែ�និ  • ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ  3

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

1. ចចូពិចាំរណាកតិ្តាសំខាន់ៗ ទាងំអំស់ដែលមតវូោនកែំតន់ៅនលើ“ ជួហំានទី 2៖ ចចូរមប្រចូល” សន្លឹកសមមាបឧ់បករែ៍ននះ។

2. ចចូរនមជួើសនរ ើសឱ្យកាសចនំនួ 3 នែើ្រី�ីមំទែល់ការពមងីកបដនែ្រ នងិឧបសគគ ចនំនួ 3  ចនំ�ះការពមងកីបដនែ្រ។ ចចូរសរនសរចែុំចទាងំននះ
នៅកុ្ងមបអំបខ់ាងនមកា្រ។

3. សមមាបឱ់្យកាស ឬឧបសគគន្ីរយួ  ៗចចូរពចិាំរណាថានតើសក្រមភាព ឬយុទិសាស្រ្តសអិំែខ្ីុះដែលអ្ំកនលឹងអំនុវតិ។ ចចូរសរនសរចែុំចទាងំននះ
នៅកុ្ងមបអំបស់្រមសប។ សមាគ ល់៖ កញ្ចបអ់ំនិរាគ្រនរ៍បស់អ្ំកអាចមានសក្រមភាពទាងំននះ ឬសក្រមភាពមសនែៀង�្រចួជានមសចនហើយ។

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ពិភាកា

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖
កែ�និ៖ 

ឱកាស៖ 
+

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

កែ�និ៖ 

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖ឧបសគូគ៖–

ឱកាស

ឧបសគូគ
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើមានដ្្កនៃនដ្នការសក្រមភាពដែល្ិល់ការវាយតនៃ្្រ
អំំពីវឌ្ឍឍនភាព និង/ឬភាពរាងំសទះនៃនការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងា
នលើកុមារ នៅកុ្ងមបនទសដែរឬនទ? នតើដ្នការននះបង្ហាា ញ
ចាស់អំំពីឧបសគគនានា និងអ្ំកសម្របសម្ួរលការ
បញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមារដែរឬនទ? នតើដ្នការគួរមាននចូវ
ពត័ម៌ានននះដែរឬនទ?

នតើឧបសគគ និងឱ្យកាសដែលអំ្កោនកំែតណ់ាខុ្ះ 
ដែលអំ្កនលឹង្ិល់ អាទិភាពក្ុងការសនម្រចឱ្យយោន?   
នតើអំ្កអាចនដ្ឋាះមសាយឧបសគគទាងំននាះនដ្ឋាយរនបៀបណា?

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1C

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ បញា ីល្រអតិនៃនកតិ្តាបរ�ិកាសដែល�កព់ន័ិនលឹងការពមងីកសក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

 ◌ ឱ្យកាសចំនួន 3 ដែលោនកំែតន់ៅក្ុងវសិាលភាពនី្រយួៗ និងែំណាកក់ាលសក្រមភាពសមមាបឱ់្យកាសនី្រយួៗ

 ◌ ឧបសគគចំនួន 3 ដែលោនកំែតន់ៅក្ុងវសិាលភាពនី្រយួៗ និងែំណាកក់ាលសក្រមភាពនានានែើ្រីនីដ្ឋាះមសាយ
ឧបសគគនី្រយួៗ

ឧបករណ៍៍�ក�់�័ធ៖ 

• ឧបករណ៍៍ 1F: ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ
នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ការវភិាគតួអំងគ

• ឧបករណ៍៍ 3C: ការកំែតស់ិងដ់្ឋារ និងការត្តា្រដ្ឋាន
ការពមងីកលកខែៈបញឈរ

• ឧបករណ៍៍ 3D: ការកំែតន់ិ�្រ និងការត្តា្រដ្ឋាន
ការពមងីកលកខែៈន្ដក
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ជំួរញុនដ្ឋាយ៖ Search for Common Ground; Common Ground Approach to Mapping Stakeholders and 

Influencers, and ODI។ ឧបករែ៍នរៀបចំដ្នការ៖ ការវភិាគអំ្ក�កព់ន័ិ

ឧបករណ៍៍ង្រៀរៀបច្ចំស្វែ�នការសម្រា�ប់
ការសម្រាមបសម្រាមួលអំ�គំត និ�
ភាពិ�នៃដឹគូំកុុ�ការពិម្រា�ីកបស្វែនែម។

មបពន័ិមកឡានែើ្រីនីរៀបចំដ្នទីតួអំងគជានមចើន និង គិតអំំពីតួនាទី និងសកិានុ
ពលរបស់ពួកនគ នៅក្ុង ការមានឥទិិពលនៅនលើការពមងីកបដនែ្រ។ 

ការពមងីកបដនែ្រនដ្ឋាយនជាគជួយ័តម្រូវឱ្យយតួអំងគជានមចើន (បុគគល 
សហគ្រន ៍អំងគការ ទីភ្ាកង់្ហារ សហគ្រន)៍ នធីែើការរ្ួរ�្នៅទចូទាងំ
វស័ិយឯកជួន សាធារែៈ និងមបជាពលរែា។ ការែលឹងអំំពីថានតើ
បុគគលទាងំននះជានរណា សិទិិអំំណាច ្លមបន�ជួន ៍របស់
ពួកនគ និងទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកនគ គឺជាពត័ម៌ានសំខាន ់សមមាប់
ការបនងើើត យុទិសាស្រ្តសិពមងីកបដនែ្រមបកបនដ្ឋាយមបសិទិភាព។

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ ការវិភិាគូតុួអំងគ1D
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1D ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ ការវិភិាគូតុួអំងគ

ថ្នាម្មពល ឬឥទ្ធធិពលខពស់ 
នៅក្ុងការពមងីកដ្នការ សក្រមភាព

ថ្នាម្មពល ឬឥទ្ធធិពលខពស់ 
នៅក្ុងការពមងីកដ្នការ សក្រមភាព

ម្មនិិចាំបអ់ារម្មមណ៍្ឌ  
ឬចូំលរមួ្ម 

នៅក្ុងការពមងីក
ដ្នការ

សក្រមភាព បញ្ចប់
អំំនពើហិងានលើ

កុមារ

ចាំបអ់ារម្មមណ៍្ឌខាៃ ងំ 
ឬចូំលរមួ្ម 
នៅក្ុងការពមងីក
ដ្នការ សក្រមភាព
បញ្ចបអំ់ំនពើហិងា
នលើកុមារ

ចចូរគិត៖ នតើនរណាជាដ្្ក្រយួនៃនមបពន័ិនអំកចូនៃនការពមងីកបដនែ្រ? ទាងំននះគឺជាតួអំងគពមងីកសកិានុពលរបស់អំ្ក។

នតើតួអំងគបច្ចុបីន ្និងសកិានុពលសមមាបក់ារពមងីកទាងំននះសែិតនៅនលើ ចំែុច ណានៃនមបពន័ិមកឡាននះ? ចចូរ (សរនសរតួអំងគ
ទាងំននះនៅនលើរចូបមកឡា។

នតើតួអំងគទាងំននះមានទំនាកទ់ំនងអំែីនលឹង�្? ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា នដ្ឋាយនមបើរចូបមពួញ។

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ តុួអងគបំផុុតុគំំនិិតុ

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ តុួអងគន្ថែផុនិទីី

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ ការវិភិាគូតុួអំងគ1D
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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1 ចចូរនរៀបចំបញា ីតួអំងគទាងំអំស់៖ បុគគល មកុ្រ អំងគភាព ទីភ្ាកង់្ហារ។ល។ ដែល �កព់និ័ នលឹងដ្នការការពមងីក
សក្រមភាពបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមាររបស់អ្ំក។

2 ចចូរពិភាកាអំំពីឥទិិពលរបស់តួអំងគនី្រយួៗ ជុួំវញិការពមងីកបដនែ្រ និងកម្រតិនៃនការចចូលរ្ួររបស់តួអំងគ
ទាងំននាះនៅកុ្ងកាពមងីកបដនែ្រ។  ចចូរដ្ឋាកត់ួអំងគទាងំននាះនៅនលើមបពនិ័មកឡា។

3 នៅនពលតួអំងគទាងំអំស់មតូវោនដ្ឋាកន់ៅនលើមបពនិ័មកឡារចួនហើយ សចូ្រចាំបន់្ិើ្រ ភាា បត់ួអំងគទាងំននះ  
នដ្ឋាយពិចាំរណានលើទំនាកទ់ំនងរបស់ពួកនគ ឥទិិពលនៅ នលើ�្ និងទំនាកទ់ំនងរវាង�្នៅវញិនៅ្រក។

4 ចចូរគចូសសញ្ហាា មពួញរវាងតួអំងគចំនួនពីរ នែើ្រីបីង្ហាា ញទិសនៅនៃន ឥទិិពល រវាងតួអំងគទាងំពីរននះ។  
ចចូរគួសសញ្ហាា មពួញឱ្យយែិតខ្ាងំ ឬមសាលជាង្រុន អាមស័យនលើកម្ាងំនៃនឥទិិពល។

5 នដ្ឋាយនធីែើកិច្ចការជាមកុ្រ សចូ្រពិភាកាអំំពីគំនិតនៃននបៀបនមបើមោស់ ទំនាកទ់ំនង របស់តួអំងគសំខាន់ៗ
្រយួចំនួននែើ្រីនីធីែើការពមងីកបដនែ្រនទៀត។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក 

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1D

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ឥទិិពល និងការចាំបអ់ារ្រមែ៍អាចមានភាពវជិួាមាន (តួអំងគដែលកំពុង បនងើើននលី�នៃនការពមងីកបដនែ្រ) ឬអំវជិួាមាន  
(តួអំងគរារាងំែល់ ការពមងីក បដនែ្រ)។

 ◌ អំនុវតិលអបំ្ុតនៅនលើជួញ្ហាា ំងនដ្ឋាយមានមកដ្ឋាសតចូចបិទ ឬកិារនខុៀនធីំ។

 ◌ ការមានតួអំងគ្រកពីវស័ិយ និងសាវត្តាន្សេងៗ�្ចចូលរ្ួរ អាចជួួយនធីែើឱ្យយរចូបភាព ននះក្ាយជារចូបភាពនពញនលញ។
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and Scale Up 1D ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ ការវិភិាគូតុួអំងគ

ថ្នាម្មពល ឬឥទ្ធធិពលខពស់ 
នៅក្ុងការពមងីកដ្នការ សក្រមភាព

ថ្នាម្មពល ឬឥទ្ធធិពលខពស់ 
នៅក្ុងការពមងីកដ្នការ សក្រមភាព

ម្មនិិចាំបអ់ារម្មមណ៍្ឌ  
ឬចូំលរមួ្ម 

នៅក្ុងការពមងីក
ដ្នការ

សក្រមភាព បញ្ចប់
អំំនពើហិងានលើ

កុមារ

ចាំបអ់ារម្មមណ៍្ឌខាៃ ងំ 
ឬចូំលរមួ្ម 
នៅក្ុងការពមងីក
ដ្នការ សក្រមភាព
បញ្ចបអ់ំំនពើហិងា
នលើកុមារ

ចចូរគិត៖ នតើនរណាជាដ្្ក្រយួនៃនមបពន័ិនអំកចូនៃនការពមងីកបដនែ្រ? ទាងំននះគឺជាតួអំងគពមងីកសកិានុពលរបស់អំ្ក។

នតើតួអំងគបច្ចុបីន ្និងសកិានុពលសមមាបក់ារពមងីកទាងំននះសែិតនៅនលើ ចំែុច ណានៃនមបពន័ិមកឡាននះ? ចចូរ (សរនសរតួអំងគ
ទាងំននះនៅនលើរចូបមកឡា។

នតើតួអំងគទាងំននះមានទំនាកទ់ំនងអំែីនលឹង�្? ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា នដ្ឋាយនមបើរចូបមពួញ។

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ តុួអងគបំផុុតុគំំនិិតុ

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ តុួអងគន្ថែផុនិទីី

ការវាយតុនៃម្មៃបរយិាកាស៖ ការវិភិាគូតុួអំងគ1D
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើតួអំងគណាខ្ុះដែលអ្ំកនលឹងចចូលរ្ួរនដ្ឋាយផ្លាទ ល់នៅកុ្ង
ការនរៀបចំដ្នការ និងអំនុវតិការពមងីកបដនែ្រ?  
នតើអ្ំកនលឹងជួចូនែំែលឹ ងែល់តួអំងគណាខ្ុះនែើ្រីរីកាការ�មំទ
របស់ពួកនគ?

អ្ំកនលឹងចងព់ិនិតយន្រើលឧបករែ៍ននះន�ើងវញិជា
ញលឹកញាប ់(្ិរងកុ្ង្រយួឆ្្នាំ ំឬនមចើនែងជាងននះ)  
នែើ្រីនីធីែើបច្ចុបីន្ភាព និងដកតម្ូរវការគិតរបស់អ្ំក។

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ រចូបភាពនៃនអំ្កដែលចចូលរ្ួរ ជា្រយួនលឹងកម្រតិនៃនឥទិិពល និងកម្រតិ នៃនការចាំបអ់ារ្រមែ៍

 ◌ គំនិតជាែំបចូងអំំពីថានតើតួអំងគទាងំននាះ�កព់ន័ ិនិងមានឥទិិពលនៅនលើ�្�ុងែចូចន្រដច

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖ 

• ឧបករណ៍៍ 1B: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ 
ែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើ
កុមារ

• ឧបករណ៍៍ 2A: ការកសាងមកុ្រធីនធាននជាគជួយ័

• ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

• ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញកុ្ងទិសនៅដត្រយួ៖ ការពិនិតយ
�្ងវស័ិយ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1D
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

នហគ្រសមមាបស់មាជួិកមកុ្រដែលែំនែើ រការនៅនលើកិារនហគ្រនដ្ឋាយ
កំែតន់�ម ះ និងពិភាកាអំំពីមបភិពន្សេងៗ�្នៃនភាពសមុគសាម ញ
ដែលអាចតម្រូវឱ្យយមានការដកសម្រួល។

មបភិព៖ Syntegral

ឧបករណ៍៍សម្រា�បក់សា�ការយល់ 
ដឹ�ឹរបស់ម្រាកុមអំំពិតីម្រាមូវការនៃនការសម្រាមប
សម្រាមួល និ�គូំសបញ្ជាា កព់ិីជ័ំ�ញ
សម្រាមបសម្រាមួលស្វែដឹល�នម្រាសាប។់

នហគ្រនលឹងនធីែើឱ្យយអំ្កសាគ ល់អំំពីការន�្ើយតបចំន�ះសាែ នភាពសមុគសាម ញ និងមាន ការដមបមបួល នៅនពលអំ្កបនងើើតភាសារ្ួរនែើ្រី ី
និ�យអំំពីបញ្ហាា  មបឈ្រ កាលពី អំតីតកាល និង/ឬអំនាគត។ លំហាតម់កុ្រននះនស្ើឱ្យយអំ្កចងចាំ ំនិងដចករដំលកបទពិនសាធីន៍
�កព់ន័ិ នលឹង ការសម្របសម្រួល នែើ្រីបីនងើើតទំនុកចិតិថាខុ្ួនអាចនធីែើោន។ លំហាតន់នះកព៏មងលឹងស្រតែភាពរបស់មកុ្រសមមាប់
ការសម្របសម្រួលនានពលអំនាគតនចូវសក្រមភាព INSPIRE ដែលោននមជួើសនរ ើសសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រ។

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លអាចំ�និ�ំហុិស? នៅហិគម្ម1E

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

នៅតុ�អាចំ�និអើី 
ន្ថែដំលដំំនៅណ៍� រការ 
�និិម្រាតុ��ម្រាតូុវ?

ចាំបន់ៅផុា��

បញ្ចច ប់
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មបសិននបើមកុ្រនលងោននធីែើកិច្ចការជា្រយួ�្នលើសក្រមភាព្រយួក្ុងនពលកន្ង្រក សក្រមភាពននាះនលឹង
ក្ាយជាចំែុចនផិ្លាតសំខានរ់បស់នហគ្រ។ មបសិននបើមកុ្រនលងកំពុង ឬមានគនមមាង នធីែើកិច្ចការនលើសក្រមភាព
្រយួ ននាះសក្រមភាពននាះនលឹងក្ាយជាចំែុចនផិ្លាតសំខានរ់បស់នហគ្រ។

សចូ្រនោះម�ប�ុ់កឡាក ់និងរកំិលចំដែករបស់អំ្ក (កាក ់ឬវតែុតចូចណា្រយួ) ត្តា្រចំនួនកានរនុនាះ។

ក) មបសិននបើអំ្កឈបន់ៅនលើមកឡាពែ៌ទលឹកមកូច ឬនៃបតង សចូ្រចំណាំ ថានតើវានស្ើសំុឱ្យយមកុ្ររបស់អំ្កពិភាកា
អំំពីកតិ្តាពមងីកសក្រមភាពត្តា្របរបិទ ត្តា្រនពលនវលា ឬការបកមសាយនែើ្រីនីធីែើការសម្របនៅត្តា្រសាែ នភាព។

ខុ) មបសិននបើអំ្កឈបន់លើសញ្ហាា មពួញបញឈរ ឬមពួញន្ិក សចូ្រពិភាកា ជា្រយួ មកុ្ររបស់អំ្កអំំពីបញ្ហាា ពមងីក
លកខែៈបញឈរ ឬន្ដក។ សចូ្រកំុនភិ្ចសរនសរបញ្ហាា សម្រប ឬពមងីកដែលមកុ្រោននមជួើសនរ ើស។

ចចូរនមបើកាដ រនហគ្រនៅនលើទំពរ័បនាទ ប៖់

បនាទ បព់ីនលងនហគ្រ អំ្កនលងគួរពិនិតយន្រើលការសម្របដែលខុ្ួនោន ពិភាកា និងពិចាំរណា៖

• រនបៀបដែលមកុ្រការង្ហារគនមមាងោនសម្រប ឬនលឹងសម្របនៅត្តា្រ បរបិទ ដែលមានការ
ផ្្លាស់បដចូរ។

• រនបៀប និង្រចូលនហតុនយើងនដ្ឋាះមសាយចំន�ះការផ្្លាស់បដចូរក្រមវធិីី ការផ្្លាស់បដចូរនពលនវលា 

និងភាពខុុស�្នៅក្ុងការយល់ន�ើញ។

• បញ្ហាា មបឈ្រនៃនការពមងីកបញឈ (ការនធីែើសាែ បន័ក្រមសក្រមភាព) និងការពមងីកន្ដក 

(ការពមងីកសក្រមភាពនៅទីត្តាងំថមី)។ សមាគ ល់៖ មបនភិទសំខាន់ៗ នៃនមាមតដ្ឋាា នទាងំននះ
មាននលើកន�ើង�ុងសីុជួនម� នៅក្ុងដ្្កន្សេងនទៀតនៃននសៀវនៅដែនានំនះ។

• ការពិតគឺសមាជិួកមកុ្រមានស្រតែភាពសម្របសម្រួលខុ្ពស់រចួជានមសច នហើយ ឥលចូវ
ននះែល់នពលដែលមតូវពមងលឹងស្រតែភាពបដនែ្រនទៀតនហើយ!

ការន្ថែណ៍នាំំ កាា រនៅ�គ�

ចំំណុ៍ចំម្រាតុូវចាំំ

គំនិះ��

ការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ៖ នតើនយើងនធីែើ/នលឹងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីបីញ្ចចូ លសក្រមភាពន្សេងៗ? នយើង
ោននធីែើ/នលឹងនធីែើកិច្ចការននះ�ុងែចូចន្រដច?

ការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈនៅ�េ�៖ នតើនយើងោននធីែើ/នលឹងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីពីមងីកសក្រមភាពនៅកាន់
ទីត្តាងំ ឬមបជាជួនថមី? នយើងោននធីែើ/នលឹងនធីែើកិច្ចការននះ�ុងែចូចន្រដច?

បរបិទ្ធៈ រនបៀបដែលសមាសធាតុក្រមវធិីីសំខានត់ម្រូវឱ្យយមាន/អាចតម្រូវឱ្យយ
មានការសម្រប។

នៅពលនៅវិលា: រនបៀបដែលនពលនវលាតម្រូវ/អាចតម្រូវឱ្យយមានការសម្របែធ៏ីំ។

ល�ខណ្ឌៈប�ក្រសាយ: រនបៀបដែលបញ្ហាា សំខានម់តូវោន/អាចនលឹងមតូវយល់ន្សេង
ៗ�្នដ្ឋាយភាគី�កព់ន័ិខុុសៗ�្។

មា�
សូិិរភា� គ្មាា �សូិិរភា�

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លអាចំ�និ�ំហុិស? នៅហិគម្ម1E
ឧបរ�ណ៍្ឌ

1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

នៅតុ�អាចំ�និអើី 
ន្ថែដំលដំំនៅណ៍� រការ 
�និិម្រាតុ��ម្រាតូុវ?

ចាំបន់ៅផុា��

បញ្ចច ប់

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 មកុ្រនមជួើសនរ ើសសក្រមភាពអំតីតកាល បច្ចុបីន្ ឬអំនាគតដែលខួ្ុនោននធីែើ កិច្ចការ ទាងំអំស់នៅនលើ

មបធានបទសមមាបន់ហគ្រ។

2 អ្ំកសម្របសម្ួរលពនយល់អំំពីអំតែនយ័នៃនមជួុងន្សេង�្នដ្ឋាយនមបើឧបករែ៍។

3 មក�ុកម�ប�ុ់កឡាក ់រចួនែើរជំុួវញិកិារ ជាមកុ្រដត្រយួ។

4 ដ្ឋាកចុ់ះនៅនលើរចូបតំណាង្រយួ។ នែើ្រីអីាចផ្្លាស់ទី្ិរងនទៀត សចូ្រពិភាកាឧទាហរែ៍ពី សក្រមភាពដែល
មតូវ �្នលឹង រចូបតំណាង—មពលឹតិិការែ៍ដែលមានសែិរភាព (ពែ៌នៃបតង) ឬពំុមានសែិរភាព (ពែ៌ទលឹកមកូច) 
ដែលោននកើតន�ើង ឬអាចនកើតន�ើងកុ្ងលកខខុែឌ នៃនការ ផ្្លាស់បិចូរ នដ្ឋាយសារដតអំនថរក្រមវធិីី (បរបិទ) ការ
អំនុ្រត័ នពលនវលា (បនណិាះអាសន្) ឬការយល់ែលឹងខុុស�្ (ការបកមសាយ) ។

5 ដសែងរកកិច្ចមព្រនមពៀងនលើមពលឹតិិការែ៍ទាងំននះ រចួនធីែើការកតម់ត្តានៅនពល អ្ំកផ្្លាស់ទីត្តា្រកិារ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក 

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ អំ្កសម្របសម្រួលមតូវយល់អំំពីរចូបតំណាងជា្រុន។

 ◌ ្រនុសសេ្រនិនលើសព ី6 នាកគ់ួរនលងជា្រយួ�្នែើ្រីអីំនុញ្ហាា ត ឱ្យយមានការ ចចូលរ្ួរ �ុងសក្រម។ ពួកនគគួរដតនធីែើការ 
កំពុងនធីែើការ ឬនលឹងនធីែើការនលើសក្រមភាពដែលែចូច�្។

 ◌ មបសិននបើន�លបំែងច្រីងរបស់អំ្កគឺនែើ្រីកីសាងស្រតែភាព និងទំនុកចិត ិសចូ្រនធីែើការនមជួើសនរ ើសសក្រមភាពពី
ការង្ហារពី្រុន។

 ◌ មបសិននបើន�លបំែងច្រីងរបស់អំ្កគឺបនងើើតភាពនមតៀ្ររចួរាល់នែើ្រីសីម្របខុ្ួន សចូ្រនមជួើសនរ ើសសក្រមភាពពីការង្ហារ
បច្ចុបីន ្ឬអំនាគត។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1E



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

នៅតុ�អាចំ�និអើី 
ន្ថែដំលដំំនៅណ៍� រការ 
�និិម្រាតុ��ម្រាតូុវ?

ចាំបន់ៅផុា��

បញ្ចច ប់
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មបសិននបើមកុ្រនលងោននធីែើកិច្ចការជា្រយួ�្នលើសក្រមភាព្រយួក្ុងនពលកន្ង្រក សក្រមភាពននាះនលឹង
ក្ាយជាចំែុចនផិ្លាតសំខានរ់បស់នហគ្រ។ មបសិននបើមកុ្រនលងកំពុង ឬមានគនមមាង នធីែើកិច្ចការនលើសក្រមភាព
្រយួ ននាះសក្រមភាពននាះនលឹងក្ាយជាចំែុចនផិ្លាតសំខានរ់បស់នហគ្រ។

សចូ្រនោះម�ប�ុ់កឡាក ់និងរកំិលចំដែករបស់អំ្ក (កាក ់ឬវតែុតចូចណា្រយួ) ត្តា្រចំនួនកានរនុនាះ។

ក) មបសិននបើអំ្កឈបន់ៅនលើមកឡាពែ៌ទលឹកមកូច ឬនៃបតង សចូ្រចំណាំ ថានតើវានស្ើសំុឱ្យយមកុ្ររបស់អំ្កពិភាកា
អំំពីកតិ្តាពមងីកសក្រមភាពត្តា្របរបិទ ត្តា្រនពលនវលា ឬការបកមសាយនែើ្រីនីធីែើការសម្របនៅត្តា្រសាែ នភាព។

ខុ) មបសិននបើអំ្កឈបន់លើសញ្ហាា មពួញបញឈរ ឬមពួញន្ិក សចូ្រពិភាកា ជា្រយួ មកុ្ររបស់អំ្កអំំពីបញ្ហាា ពមងីក
លកខែៈបញឈរ ឬន្ដក។ សចូ្រកំុនភិ្ចសរនសរបញ្ហាា សម្រប ឬពមងីកដែលមកុ្រោននមជួើសនរ ើស។

ចចូរនមបើកាដ រនហគ្រនៅនលើទំពរ័បនាទ ប៖់

បនាទ បព់ីនលងនហគ្រ អំ្កនលងគួរពិនិតយន្រើលការសម្របដែលខុ្ួនោន ពិភាកា និងពិចាំរណា៖

• រនបៀបដែលមកុ្រការង្ហារគនមមាងោនសម្រប ឬនលឹងសម្របនៅត្តា្រ បរបិទ ដែលមានការ
ផ្្លាស់បដចូរ។

• រនបៀប និង្រចូលនហតុនយើងនដ្ឋាះមសាយចំន�ះការផ្្លាស់បដចូរក្រមវធិី ីការផ្្លាស់បដចូរនពលនវលា 

និងភាពខុុស�្នៅក្ុងការយល់ន�ើញ។

• បញ្ហាា មបឈ្រនៃនការពមងីកបញឈ (ការនធីែើសាែ បន័ក្រមសក្រមភាព) និងការពមងីកន្ដក 

(ការពមងីកសក្រមភាពនៅទីត្តាងំថមី)។ សមាគ ល់៖ មបនភិទសំខាន់ៗ នៃនមាមតដ្ឋាា នទាងំននះ
មាននលើកន�ើង�ុងសីុជួនម� នៅក្ុងដ្្កន្សេងនទៀតនៃននសៀវនៅដែនានំនះ។

• ការពិតគឺសមាជួិកមកុ្រមានស្រតែភាពសម្របសម្រួលខុ្ពស់រចួជានមសច នហើយ ឥលចូវ
ននះែល់នពលដែលមតូវពមងលឹងស្រតែភាពបដនែ្រនទៀតនហើយ!

ការន្ថែណ៍នាំំ កាា រនៅ�គ�

ចំំណុ៍ចំម្រាតុូវចាំំ

គំនិះ��

ការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ៖ នតើនយើងនធីែើ/នលឹងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីបីញ្ចចូ លសក្រមភាពន្សេងៗ? នយើង
ោននធីែើ/នលឹងនធីែើកិច្ចការននះ�ុងែចូចន្រដច?

ការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈនៅ�េ�៖ នតើនយើងោននធីែើ/នលឹងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីពីមងីកសក្រមភាពនៅកាន់
ទីត្តាងំ ឬមបជាជួនថមី? នយើងោននធីែើ/នលឹងនធីែើកិច្ចការននះ�ុងែចូចន្រដច?

បរបិទ្ធៈ រនបៀបដែលសមាសធាតុក្រមវធិីីសំខានត់ម្រូវឱ្យយមាន/អាចតម្រូវឱ្យយ
មានការសម្រប។

នៅពលនៅវិលា: រនបៀបដែលនពលនវលាតម្រូវ/អាចតម្រូវឱ្យយមានការសម្របែធ៏ីំ។

ល�ខណ្ឌៈប�ក្រសាយ: រនបៀបដែលបញ្ហាា សំខានម់តូវោន/អាចនលឹងមតូវយល់ន្សេង
ៗ�្នដ្ឋាយភាគី�កព់ន័ិខុុសៗ�្។

មា�
សូិិរភា� គ្មាា �សូិិរភា�

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លអាចំ�និ�ំហុិស? នៅហិគម្ម1E
ឧបរ�ណ៍្ឌ



1E “នៅតុើ អាចំ�និអំីីកែ�ល�ំនៅណ្ឌើ រការម្មនិិក្រតឹុម្មក្រតុូវិ?" នៅហិគម្ម

នៅតុ�អាចំ�និអើ ី
ន្ថែដំលដំំនៅណ៍� រការ 
�និិម្រាតុ��ម្រាតូុវ?

ចាំបន់ៅផុា��

បញ្ចច ប់

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នៅនពលបំនពញឧបករែ៍ន្សេងនទៀតនៅកុ្ងការដែនា ំ
សចូ្រពិចាំរណាអំំពី ភាពសមុគសាម ញ និងមបន្រើលន្រើល “នតើ 
អាចមានអំែីដែលែំនែើ រការ្រនិមតលឹ្រមតូវ?”

សចូ្រមកន�កន្រើលដ្នការសក្រមភាពរបស់អ្ំក្ិរងនទៀត 
រចួកំែតក់ដន្ង ដែលពំុមានសែិរភាព។ សចូ្រត្តា្រដ្ឋាន
កដន្ងទាងំននាះ។

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ការបនងើើនទំនុកចិតិនលើស្រតែភាពរបស់អំ្កក្ុងការសម្របសម្រួល និងន�្ើយតបនៅនលឹងបញ្ហាា មបឈ្រនានា

 ◌ ការយល់ែលឹងអំំពីការសម្របសម្រួលដែលទំនងមតូវការ

 ◌ ភាសារ្ួរសមមាបភ់ាពសមុគសាម ញ និងការសម្របសម្រួលនែើ្រីអីំនុវតិចំន�ះ ការសនទនាពមងីកបដនែ្រនានពលអំនាគត

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

• ឧបករណ៍៍ 1B: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ 
ែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើ
កុមារ

• ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ ដែន

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1E
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ទម្រងជ់ារចូបភាពសមមាបហ់ានិភិយ័នៃ្ទនលើ និង លកខខុែឌ ចាំោំចន់ៃន
ការពមងីកបដនែ្រ ដែលោន បងើបន់ៅក្ុងដ្នការសក្រមភាពរបស់អំ្ក
នែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ និងពិចាំរណានលើវធិានការ  
និងសក្រមភាពដែលមតូវអំនុវតិនែើ្រីនីដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ទាងំននាះ។
ប្របភព៖ Syntegral

ឧបករណ៍៍សម្រា�បម់្រាបង្រៀម�លង្រៀម�ល និ�ង្រៀម្រាតៀមខ្លួួួន
�ង្រៀម្រាសច្ចង្រៀដឹ�មីងី្រៀ�ួ�យតបង្រៀ�នឹ�បញ្ជាា ម្រាបឈម
កុុ�ការពិម្រា�ីកបស្វែនែមស្វែដឹលបានង្រៀសុ�ង្រៀ���ង្រៀ�កុុ�
ស្វែ�នការសកមមភាពិរបស់ម្រាបង្រៀទ្ធសមយួង្រៀ�កុុ�
ការបញ្ចច បអ់ំំង្រៀពិ�ហិិ�ាង្រៀល�កុ�រ។

នៅនពលអំ្កចាំបន់្ិើ្រអំនុវតិដ្នការសក្រមភាពរបស់
អំ្កនែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ មតូវមោកែថាោន
ពិនិតយន្រើលនដ្ឋាយយកចិតិទុកដ្ឋាក ់នចូវការសនមត ់សំខាន់
នៃនដ្នការននាះ។ ត្តា្ររយៈការកំែតហ់ានិភិយ័ និងបុនរ
លកខខុែឌ ដែលោនសនមត�់កព់និ័នលឹង លទិ្លនៃនដ្នការ
របស់អំ្ក អំ្កអាចចាំបន់្ិើ្រគិតអំំពីសក្រមភាពដែល នលឹង
ចាំោំចម់តូវអំនុវតិ។ នៅបនាទ ប្់រកនទៀត នៅក្ុងែំនែើ រការ
សម្របសម្រួល បុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័ទាងំននះអាច
ជួួយឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិភាា បស់ក្រមភាពរបស់ខុ្ួននៅនលឹងដ្នការ
សក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

ការបង្ហាា ញអំំពីហានិិភិយ័ និិងបុនៅរល�ខខណ្ឌឌ �ុុង
ការសនៅក្រម្មចំបានិលទ្ធធ�លកែ�និការស�ម្មមភាព1F

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិិភិយ័ និិងបុនៅរល�ខខណ្ឌឌ នៅ�ើម្មី ីសនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លកែ�និការស�ម្មមភាព

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ សក�មភាពន្ថែផុនិការ

ស�ម្មមភាពកាតុប់និែយហានិិភិយ័
នតើសក្រមភាពពមងីកអាចកាតប់នែយហានភិិយ័ទាងំននះោន�ុងែចូច
ន្រិច? សមមាបហ់ានភិិយ័ន្ីរយួៗ ចចូរសរនសរសក្រមភាព�ុងតចិ  
1 ដែលនលឹងជួួយ ការពមងីកឱ្យយមសបត្តា្រលទិ្លដែលោននម�ងទុក។

វធិានិការណ៍៍នាំនាំនៅដំ��ីឱី្យយម្រាសបតា�បុនៅរលកខខណ៍ឌ
នតើសក្រមភាពពមងីកអាចន�្ើយតប ឬសម្របសម្រួលលកខខុែឌ ទាងំននះ
ោន �ុងែចូចន្រិច? សមមាបប់ុនរលកខខុែឌ ន្ីរយួៗ ចចូរសរនសរ 
សក្រមភាព�ុងតចិចំនួន 1 នែើ្រីបីំនពញត្តា្របុនរលកខខុែឌ ។

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ហានិិភិយ័ចំំនៅពា�ការសនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លនៅនិ�
ចចូរនរៀបរាបហ់ានិភិយ័ចំនួន 1-3 ដែលអាចជាឧបសគគក្ុងការ សនម្រច 
លទិ្ល របស់អំ្ក។

 បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ នៅ�ើម្មីសីនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លនៅនិ�
ចចូរនរៀបរា បប់ុនរលកខខុែឌ ចំនួនពី 1 ែល់ 3 ដែលមតូវការជាចំោច ់នែើ្រី ី
សនម្រចលទិ្លរបស់អំ្ក។

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរពិចាំរណានៅ�នៅល�ហានិិភ័យ័ និិងបុនៅរលកខខណ៍ឌ

នតើដ្នការសក្រមភាពចងស់នម្រចលទិ្លអំែខ្ីុះ?  
ចចូរនមជួើសនរ ើសលទិ្លសំខានឱ់្យយោនចំននួ  
5 នែើ្រីយីកនធីែើកិច្ចការ។

ចចូរសរនសរនសចកិដីថ្ងលទិ្លចនំនួ 1 នៅកុ្ងមបអំប់
ខាងនមកា្រ។ អំក្នលឹងនធីែើកិច្ចការនៅនលើនសចកដដីថ្ង
លទិ្លចនំនួ 1 នៅកុ្ងនពលដត្រយួ។ 

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ កំណ៍តុល់ទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

ការបង្ហាា ញអំំពីហានិិភិយ័ និិងបុនៅរល�ខខណ្ឌឌ �ុុង
ការសនៅក្រម្មចំបានិលទ្ធធ�លកែ�និការស�ម្មមភាព1F
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ពិនិតយន្រើលដ្នការសក្រមភាពបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមាររបស់អ្ំក និងកំែតល់ទិ្លសំខាន់ៗ ដែល

ដ្នការននះមតូវោននរៀបចំន�ើងនែើ្រីសីនម្រចឱ្យយោន។ នមជួើសនរ ើសលទិ្ល្រយួនែើ្រីែីំនែើ រការកុ្ងនពល
ដត្រយួ។

2 នលើកបង្ហាា ញហានិភិយ័ចំនួន 3 ឬបញ្ហាា ដែលអាចជាឧបសគគចំន�ះលទិ្លននះ។

3 ចចូរនរៀបរាបប់ុនរលកខខុែឌ ចំនួន 3 ឬ្រនធីាោយដែលមតូវនកើតន�ើង ឬមតូវមាន នែើ្រីសីនម្រច្ល។

4 សចូ្រសរនសរវធិានការ ឬសក្រមភាពដែលអាចនដ្ឋាះមសាយហានិភិយ័នី្រយួៗ ឬដ្ឋាកន់ៅកុ្ងបុនរលកខខុែឌ នី
្រយួៗ។ សចូ្រគិតជាលកខែៈទចូនៅ និងមបកបនដ្ឋាយភាពនៃច្មបឌិ្ឍត។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក 

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ សចូ្រចងចាំទំាងំទិែាភាពន្ដក និងបញឈរនៃនការពមងីកបដនែ្រ (សចូ្រន្រើលឧបករែ៍ 3C និង 3D)។

 ◌ នៅនពលដែលការង្ហាររបស់យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិនៅដតបន ិននាះឧបករែ៍ននះអាចនមបើមោស់្រិងនហើយ្រិង
នទៀតនែើ្រី�ី្ុះបញ្ហា្ច ំងពីបុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័ថម ីនៅនពលដែលបរ�ិកាសក្ុងតំបន ់និងយុទិសាស្រ្តសិពមងីកបដនែ្រ
មានការដមបមបួល។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1F



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិិភិយ័ និិងបុនៅរល�ខខណ្ឌឌ នៅ�ើម្មី ីសនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លកែ�និការស�ម្មមភាព

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ សក�មភាពន្ថែផុនិការ

ស�ម្មមភាពកាតុប់និែយហានិិភិយ័
នតើសក្រមភាពពមងីកអាចកាតប់នែយហានភិិយ័ទាងំននះោន�ុងែចូច
ន្រិច? សមមាបហ់ានភិិយ័ន្ីរយួៗ ចចូរសរនសរសក្រមភាព�ុងតចិ  
1 ដែលនលឹងជួួយ ការពមងីកឱ្យយមសបត្តា្រលទិ្លដែលោននម�ងទុក។

វធិានិការណ៍៍នាំនាំនៅដំ��ីឱី្យយម្រាសបតា�បុនៅរលកខខណ៍ឌ
នតើសក្រមភាពពមងីកអាចន�្ើយតប ឬសម្របសម្រួលលកខខុែឌ ទាងំននះ
ោន �ុងែចូចន្រិច? សមមាបប់ុនរលកខខុែឌ ន្ីរយួៗ ចចូរសរនសរ 
សក្រមភាព�ុងតចិចំនួន 1 នែើ្រីបីំនពញត្តា្របុនរលកខខុែឌ ។

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ហានិិភិយ័ចំំនៅពា�ការសនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លនៅនិ�
ចចូរនរៀបរាបហ់ានិភិយ័ចំនួន 1-3 ដែលអាចជាឧបសគគក្ុងការ សនម្រច 
លទិ្ល របស់អំ្ក។

 បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ នៅ�ើម្មីសីនៅក្រម្មចំលទ្ធធ�លនៅនិ�
ចចូរនរៀបរា បប់ុនរលកខខុែឌ ចំនួនពី 1 ែល់ 3 ដែលមតូវការជាចំោច ់នែើ្រី ី
សនម្រចលទិ្លរបស់អំ្ក។

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរពិចាំរណានៅ�នៅល�ហានិិភ័យ័ និិងបុនៅរលកខខណ៍ឌ

នតើដ្នការសក្រមភាពចងស់នម្រចលទិ្លអំែខ្ីុះ?  
ចចូរនមជួើសនរ ើសលទិ្លសំខានឱ់្យយោនចំននួ  
5 នែើ្រីយីកនធីែើកិច្ចការ។

ចចូរសរនសរនសចកិដីថ្ងលទិ្លចំននួ 1 នៅកុ្ងមបអំប់
ខាងនមកា្រ។ អ្ំកនលឹងនធីែើកិច្ចការនៅនលើនសចកដដីថ្ង
លទិ្លចនំនួ 1 នៅកុ្ងនពលដត្រយួ។ 

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ កំណ៍តុល់ទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

ការបង្ហាា ញអំំពីហានិិភិយ័ និិងបុនៅរល�ខខណ្ឌឌ �ុុង
ការសនៅក្រម្មចំបានិលទ្ធធ�លកែ�និការស�ម្មមភាព1F
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
សមមាបប់ុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័នី្រយួៗដែលោន
កំែត ់នតើដ្នការ សក្រមភាពបង្ហាា ញអំំពីសក្រមភាពនែើ្រី ី
នដ្ឋាះមសាយបុនរលកខខុែឌ  ឬហានិភិយ័ ដែរឬនទ? នតើគួរដត?

កុ្ងទម្រងណ់ា្រយួកន៏ដ្ឋាយ នតើដ្នការសក្រមភាព នែើ្រី ី
បញ្ច បអំ់ំនពើហិងា នលើកុមារមានដ្្កដែលពនយល់ពី
ការយល់ែលឹង និងការសនមតដ់ែល�មំទែល់ វធិីីសាស្រ្តសិនៃន
យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិកុ្ងការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងា
នលើកុមារដែរឬនទ? នតើមតូវការដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ការយល់ែលឹងអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ សំខាន់ៗ ដែល�កព់ន័ ិនលឹងលទិ្ល នៅក្ុងដ្នការសក្រមភាពរបស់អំ្កនែើ្រី ី
បញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

 ◌ ការវភិាគដែលភាា បវ់ធិានការ និងសក្រមភាពនៅនលឹងហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ  កែ៏ចូចជាលទិ្លចងោ់នចុងនមកាយ្ងដែរ

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖ 

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3A: បរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3B:  ការវាយតនៃ្រ្ស្រតែភាពអំងគភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញក្ុងទិសនៅដត្រយួ៖ ការពិនិតយ
�្ងវស័ិយ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 1F
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ជំួរញុនដ្ឋាយ៖ ExpandNet៖ Nine Steps for Developing a Scaling-Up Strategy

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីធីា�ថាម្រាកុម
ធនធាន�នបទ្ធពិិង្រៀសាធន ៍ 
និ� ជំ័�ញម្រាតឹមម្រាតូវ ង្រៀដឹ�មីជី័ួយ
ធា� ឱ្យយ យនតការសម្រាមបសម្រាមួល
ថុាក់�តិទ្ធទួ្ធលបានង្រៀ�គំជ័័យ។

មបវតិិរ ចូបនៃនអំ្កដែលនៅក្ុងមកុ្ររបស់អំ្ក មព្រទាងំទសសេនៈ  

សាវត្តារ និងជំួនាញដែលពួកនគនា្ំរក។

ការពមងីកកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងថ្ាកជ់ាតិទា្រទារឱ្យយមានជួំនាញ និរនិរភាព ធីនធាន និងកិច្ចសហការមបកបនដ្ឋាយមបសិទិភាព
នៅទចូទាងំវស័ិយ។ សមាសភាពមកុ្រមានឥទិិពលនដ្ឋាយផ្លាទ ល់នៅនលើការខុិតខុំមបលឹងដមបង និងភាពនជាគជួយ័។ ការនរៀបចំដ្នទី
មកុ្រដែលមានមសាបន់លឹងជួួយកំែតអ់ំតុលយភាព ឬតំណាងដែលអាចមតូវការចាំោំច ់បុុដនិពំុមាន។ នមកាយ្រកនទៀត អំ្កអាច
នរៀបចំដ្នការរនបៀបដសែងរកសមាជួិក នែើ្រីបីំនពញតម្រូវការរបស់មកុ្រ។

ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័2A

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

1. នដ្ឋាយចាំបន់្ិើ្រនៅមតងច់ំែុចកណិាល សចូ្រនមបើរងែងន់ែើ្រីរីកចំនួន ្រនុសសេដែលមាន
ដ្្កនៃនការទទួលខុុសមតូវននះនៅនលើមកុ្រ ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា  សមាគ ល់ចំនួនសរបុសមមាប់
ជួំនាញនី្រយួៗនលើកានំី្រយួៗដែលមតូវ�្ (បនាទ ត)់ ។

2. នៅនពលកានំី្រយួៗមតូវោនដ្ឋាកស់ញ្ហាា សមាគ ល់ សចូ្រភាា បច់ំែុចដ្ឋាច់ៗ ។

ទ្ធីក្របឹ�ាបនៅចំច�នៅទ្ធស / 
ចំំនៅណ្ឌ� �ឹង បនៅចំច�នៅទ្ធស

ការបណ្ឌតុ �បណាត ល /  
ការបង្ហាា តុប់នៅក្រងៀនិ /  
ការក្របឹ�ានៅយាបល់

លទ្ធធ�ម្មម / ភិសតុភារ

ការក្រតុួតុពិនិិតុយ វាយតុនៃម្មៃ 
និិងការនៅរៀនិសូក្រតុ

ការអំនុិវិតុត

នៅ�េងៗ

ការតុសូូម្មតិុ/
នៅ�លនិនៅយាបាយ

ឧទាហិរណ៍្ឌ

2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�នឹិងធានាការក្រគូប�ណ្ឌត បន់ៅ��ុុងកែ�ុ�ទ្ធំនិួលទ្ធទ្ធួលខុសក្រតុូវិនៅលើក្រ�ុម្ម យាះ ង�ូចំនៅម្មេចំ?
នតើមតូវការការមគបែែដ បអ់ំែីខុ្ះ? នតើអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសនរណាដែលមានស្រតែភាពទាងំននះ?

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ចូំលវាយតុម្លៃ�ះការម្រាគំបដំណ៍ា បន់ៅ�កុុងន្ថែផុុកម្លៃនិទីំនិួលខុសម្រាតុូវ
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Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ចចូរគចូសធីីកនៅក្ុងមបអំប្់រយួសមមាប្់រនុសសេម្ាក់ៗ ដែលមានជំួនាញននះនលើមកុ្រ។ អំ្កអាចមានមបអំបដ់ែលោនបំនពញ
នមចើនជាងចំនួន្រនុសសេ នម�ះ្រនុសសេអាចតំណាងឱ្យយដ្្កនមចើនជាង្រយួ។

ការអំនុិវិតុត និិងការពក្រងឹង 
ក្របសិទ្ធធភាពចំាប់

ជំំនិួយសក្រ�បឪ់ពុ��ត យ  
និិងអំុ�កែ�ទាំ

ក្របា�ចំ់ំណូ្ឌល និិងការពក្រងឹង
នៅស�ឋ�ិចំច

នៅសវានៅ�ៃើយតុប និិង�កំ្រទ្ធ

ការអំបរ់ ំនិិងបំណិ្ឌនិជីំវិតិុ

បរយិាកាស�និ
សុវិតុែិភាព

សតងដ់ារ និិងគុូណ្ឌតុនៃម្មៃ

2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 4 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�រ�ាតុុលយភាពរវាងភាពជំំនាញបនៅចំច�នៅទ្ធសយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ?
នតើមតូវការបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះ? នតើអំ្កមាន្រនុសសេនៅក្ុងមកុ្រដែលមានទសសេនៈនយនឌ្ឍរ័ និងសិទិិ្រនុសសេដែរឬនទ?  
នតើមានអំ្កណានទៀតដែលអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសោនដែលមានជំួនាញបនច្ចកនទសននះ?

ដំំណាកក់ាលទីី 4៖ ចូំរវាយតុម្លៃ�ះជំិនាំញបនៅចំចកនៅទីសនៅ�នៅល�ម្រាកុ�

នៅ�េងៗ៖ (ឧទាហិរណ៍្ឌ  
នៅយនិឌ័រ័ សិទ្ធធិម្មនុិសេ)

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ ចូំរន្ថែបងន្ថែចំកចំំណាតុថុ់្នាកម់្រាកុ�ស�ជិិកម្រាកុ�

ចចូលបំនពញសន្លឹក្រយួសមមាបស់មាជួិកមកុ្របច្ចុបីន ្ឬ ដែលោននស្ើន�ើងនី្រយួៗ។

1. ចចូរបំនពញការវាយតនៃ្រ្សមមាបស់មាជួិកមកុ្របច្ចុបីន ្ឬ ដែលោននស្ើន�ើងនី្រយួៗ។

2. ចចូរចងមកងលទិ្លនដ្ឋាយនមបើផ្លាទ ងំពត័ម៌ាន រចួនធីែើការពិភាកា។

3. ចចូរនធីែើដ្នការសមមាបប់ដនែ្រសមាជិួកថមីៗ។

2A ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័ ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 4

នៅ�ម �៖ ស�ជំិ�បចំចុបីនិុ ស�ជំិ�កែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

1. នៅតុ�ន្ថែផុុកអើីខះ�ន្ថែដំលម្រាតុូវបានិបង្ហាា ញ?
នតើវស័ិយអំែីដែលបុគគលននះបង្ហាា ញ? ចចូរគចូសធីីកចំនួន្រយួ។

មា្ច ស់្រចូលនិធីិ / មា្ច ស់ជួំនួយ (អំនិរជាតិ)
រដ្ឋាា ភិោិល (ជាតិ)
រដ្ឋាា ភិោិល (ក្ុងតំបន)់
វស័ិយឯកជួន
អំងគការសងគ្រសីុវលិ
អំងគការនៃែគចូ (INGO)

ន្សេងៗ

2. នៅតុ�បុគំគល / អងគភាពនៅនិ�ពាំនំាំទំីំនូិលខុសម្រាតុូវន្ថែផុុកណាខះ�សម្រា�បក់ារពម្រាងីក?
នតើបុគគលននះ ឬអំងគភាពននះមតូវទទួលខុុសមតូវដ្្កណាខុ្ះនៅក្ុងមកុ្រ?

ការតសូចូ្រតិ/ន�លនន�ោយ
ទីមបលឹកាបនច្ចកនទស / ចំនែះ ែលឹង បនច្ចកនទស
ការបែុិះបណិាល / ការមគបម់គង
លទិក្រម / ភិសិុភារ
ការមតួតពិនិតយ វាយតនៃ្រ្ និងការនរៀនសចូមត
ការអំនុវតិ

ន្សេងៗ (ឧទាហរែ៍ការសម្របសម្រួល)

3. នៅតុ�បុគំគលនៅនិ�នៅ�ើ�កិចំចការនៅ�កុុងន្ថែដំនិបនៅចំចកនៅទីសអើី?
នតើបុគគលននះ�នំាជំួំនាញបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះសមមាបម់កុ្រ? នតើយុទិសាស្រ្តសិ INSPIRE ណាខុ្ះដែលសែិតនៅក្ុងជំួនាញរបស់
ពួក�ត?់ នតើពួក�តម់ានចំនែះែលឹងនៅក្ុងវស័ិយពហុវស័ិយែចូចជានយនឌ្ឍរ័ ឬសិទិិ្រនុសសេដែរឬនទ? សចូ្រគចូសធីីកមគបច់ំែុច
ដែល�កព់ន័ិ។

ការអំនុវតិ និងការពមងលឹងមបសិទិភាពចាប់
សិងដ់្ឋារ និងគុែតនៃ្រ្
បរ�ិកាសមានសុវតែិភាព
ជួំនួយសមមាបឪ់ពុកមិាយ និងអ្ំកដថទាំ
មោកច់ំែចូ ល និងការពមងលឹងនសែាកិច្ច
នសវាន�្ើយតប និង�មំទ
ការអំបរ់ ំនិងបំែិនជីួវតិ

ន្សេងៗនទៀត (ឧទាហរែ៍ នយនឌ្ឍរ័ 
សិទិិ្រនុសសេ)

ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័2A
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�រ�ាតុុលយភាពរវាងភាពជាតុំណាងរបស់វិស័ិយយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ?
នតើតំណាងវស័ិយអំែីខុ្ះដែលមតូវការ? នតើអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសនរណាខុ្ះពីវស័ិយទាងំននះ? 

រោយែល៏អ (%) ចំនួន
ជាកដ់សិង

ចំនួនសរបុ រោយជាកដ់សដង 
(%)

1. ចចូរគិតអំំពីរោយែល៏អនៃនវស័ិយនៅក្ុងមកុ្រ។ នតើអំ្កចងោ់ន/មតូវការសមាជួិកបុុនាម នភាគរយពីវស័ិយនី្រយួៗ? ចចូរសរនសរ
ចំនួនទាងំននះជាភាគរយនៅក្ុងជួួរឈរខាងន�ែង។ មតូវពិនិតយន្រើលថា ជួួរឈររបស់អំ្កមានចំនួនសរបុ 100 គត។់

2. នដ្ឋាយនមបើទិន្នយ័ដែលមប្រចូលោនក្ុងជំួហានទី 1 ចចូរបចូកសរបុ ចំនួន ្រនុសសេជាកដ់សិងនៅក្ុងវស័ិយ នី្រយួៗ បនាទ ប្់រកចចូរ
រកភាគរយ ពិតមោកែ ដែលតំណាងនដ្ឋាយវស័ិយននាះ។ ចចូសរនសរចំនួនននាះនៅក្ុងជួួរខាងសំិា។ មតូវពិនិតយន្រើលថា ជួួរឈរ
របស់អំ្កមានចំនួនសរបុ 100 គត។់

មា្ច ស់្រចូលនិធីិ / មា្ច ស់ជួំនួយ (អំនិរជាតិ)

រដ្ឋាា ភិោិល

រដ្ឋាា ភិោិល (ថ្ាក្់រចូលដ្ឋាា ន)

វស័ិយឯកជួន

អំងគការសងគ្រសីុវលិ

អំងគការនៃែគចូ (NGO)

ន្សេងៗ

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរវាយតុម្លៃ�ះភាពតុំណាងរបស់វស័ិយ

=
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ចចូរកតស់មាគ ល់នចូវចំែុចដែលសមាជួិកមកុ្រនី្រយួៗនាយំក្រកកានតុ់ (រចូបថតពីសមាជួិកមកុ្រ)។

2 ចចូរកំែតស់មាសភាពែល៏អរបស់មកុ្រត្តា្រវស័ិយ។ ចចូរចងមកងរចូបថតពីសមាជួិកមកុ្រ នែើ្រីនីមបៀបនធីៀបគំរចូែ៏
លអននះនៅនលឹងបំដែងដចកបច្ចុបីន្នៅកុ្ងចំនណា្រមកុ្រ។

3 ការនមបើមោស់រចូបថតពីសមាជួិកមកុ្រ វសិាលភាពដ្នទីនៃនដ្្ក ទទួលខុុសមតូវ ដែលនមបើមោស់ចំនួន្រនុសសេ
ដែលោនកំែតន់ៅកុ្ងដ្្កនី្រយួៗ។

4 គំនចូសត្តាងដ្្កបនច្ចកនទសដែលមគបែែិបន់ដ្ឋាយអ្ំកជួំនាញរបស់សមាជួិកមកុ្រ។

5 សមមាបដ់្្កនី្រយួៗ សចូ្រពិភាកាអំំពីលទិ្ល។ ពិចាំរណាអំំពីចំែុចដែលខ្ាងំ និងចំែុចដែលពំុ
មាន។ ចចូរបនងើើតដ្នការសមមាបក់ារនមជួើសនរ ើសសមាជួិកថមី មបសិននបើចាំោំច។់

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ មតូវយកចិតិទុកដ្ឋាកឱ់្យយោនខុ្ពស់ចំន�ះអំ្កដែល្រនិដ្រនជាសមាជួិកមកុ្របច្ចុបីន្ថានតើជានរណា។

 ◌ ចចូរចងចាំអំំំពីទសសេនវជិាា /ទសសេនវស័ិយ ែចូចជាស្រភាពនយនឌ្ឍរ័ និងសិទិិ្រនុសសេ គឺជាមបនភិទជំួនាញពិនសស។

 ◌ ្រនុសសេម្ាកអ់ាចនែើរតួនាទីជានមចើននៅក្ុងមកុ្រ និងនា្ំរកនចូវទសសេន យល់ន�ើញជានមចើន។

 ◌ ឧបករែ៍ននះកអ៏ាចនមបើនែើ្រីវីាយតនៃ្រ្តម្រូវការរបស់មកុ្រ នៅនពលដែលសមាជួិកមកុ្រចាំកនចញ្ងដែរ។
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ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ ចូំរន្ថែបងន្ថែចំកចំំណាតុថុ់្នាកម់្រាកុ�ស�ជិិកម្រាកុ�

ចចូលបំនពញសន្លឹក្រយួសមមាបស់មាជួិកមកុ្របច្ចុបីន ្ឬ ដែលោននស្ើន�ើងនី្រយួៗ។

1. ចចូរបំនពញការវាយតនៃ្រ្សមមាបស់មាជួិកមកុ្របច្ចុបីន ្ឬ ដែលោននស្ើន�ើងនី្រយួៗ។

2. ចចូរចងមកងលទិ្លនដ្ឋាយនមបើផ្លាទ ងំពត័ម៌ាន រចួនធីែើការពិភាកា។

3. ចចូរនធីែើដ្នការសមមាបប់ដនែ្រសមាជិួកថមីៗ។

2A ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័ ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 4

នៅ�ម �៖ ស�ជិំ�បចំចុបីនិុ ស�ជិំ�កែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

1. នៅតុ�ន្ថែផុុកអើីខះ�ន្ថែដំលម្រាតុូវបានិបង្ហាា ញ?
នតើវស័ិយអំែីដែលបុគគលននះបង្ហាា ញ? ចចូរគចូសធីីកចំនួន្រយួ។

មា្ច ស់្រចូលនិធី ិ/ មា្ច ស់ជួំនួយ (អំនិរជាតិ)
រដ្ឋាា ភិោិល (ជាតិ)
រដ្ឋាា ភិោិល (ក្ុងតំបន)់
វស័ិយឯកជួន
អំងគការសងគ្រសីុវលិ
អំងគការនៃែគចូ (INGO)

ន្សេងៗ

2. នៅតុ�បុគំគល / អងគភាពនៅនិ�ពាំនំាំទំីំនូិលខុសម្រាតុូវន្ថែផុុកណាខះ�សម្រា�បក់ារពម្រាងីក?
នតើបុគគលននះ ឬអំងគភាពននះមតូវទទួលខុុសមតូវដ្្កណាខុ្ះនៅក្ុងមកុ្រ?

ការតសូចូ្រតិ/ន�លនន�ោយ
ទីមបលឹកាបនច្ចកនទស / ចំនែះ ែលឹង បនច្ចកនទស
ការបែុិះបណិាល / ការមគបម់គង
លទិក្រម / ភិសិុភារ
ការមតួតពិនិតយ វាយតនៃ្រ ្និងការនរៀនសចូមត
ការអំនុវតិ

ន្សេងៗ (ឧទាហរែ៍ការសម្របសម្រួល)

3. នៅតុ�បុគំគលនៅនិ�នៅ�ើ�កិចំចការនៅ�កុុងន្ថែដំនិបនៅចំចកនៅទីសអើី?
នតើបុគគលននះ�នំាជំួំនាញបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះសមមាបម់កុ្រ? នតើយុទិសាស្រ្តសិ INSPIRE ណាខុ្ះដែលសែិតនៅក្ុងជំួនាញរបស់
ពួក�ត?់ នតើពួក�តម់ានចំនែះែលឹងនៅក្ុងវស័ិយពហុវស័ិយែចូចជានយនឌ្ឍរ័ ឬសិទិិ្រនុសសេដែរឬនទ? សចូ្រគចូសធីីកមគបច់ំែុច
ដែល�កព់ន័ិ។

ការអំនុវតិ និងការពមងលឹងមបសិទិភាពចាប់
សិងដ់្ឋារ និងគុែតនៃ្រ្
បរ�ិកាសមានសុវតែិភាព
ជួំនួយសមមាបឪ់ពុកមិាយ និងអ្ំកដថទាំ
មោកច់ំែចូ ល និងការពមងលឹងនសែាកិច្ច
នសវាន�្ើយតប និង�មំទ
ការអំបរ់ ំនិងបំែិនជីួវតិ

ន្សេងៗនទៀត (ឧទាហរែ៍ នយនឌ្ឍរ័ 
សិទិិ្រនុសសេ)

ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័2A
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and Scale Up 2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�រ�ាតុុលយភាពរវាងភាពជាតុំណាងរបស់វិស័ិយយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ?
នតើតំណាងវស័ិយអំែីខុ្ះដែលមតូវការ? នតើអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសនរណាខុ្ះពីវស័ិយទាងំននះ? 

រោយែល៏អ (%) ចំនួន
ជាកដ់សិង

ចំនួនសរបុ រោយជាកដ់សដង 
(%)

1. ចចូរគិតអំំពីរោយែល៏អនៃនវស័ិយនៅក្ុងមកុ្រ។ នតើអំ្កចងោ់ន/មតូវការសមាជួិកបុុនាម នភាគរយពីវស័ិយនី្រយួៗ? ចចូរសរនសរ
ចំនួនទាងំននះជាភាគរយនៅក្ុងជួួរឈរខាងន�ែង។ មតូវពិនិតយន្រើលថា ជួួរឈររបស់អំ្កមានចំនួនសរបុ 100 គត។់

2. នដ្ឋាយនមបើទិន្នយ័ដែលមប្រចូលោនក្ុងជំួហានទី 1 ចចូរបចូកសរបុ ចំនួន ្រនុសសេជាកដ់សិងនៅក្ុងវស័ិយ នី្រយួៗ បនាទ ប្់រកចចូរ
រកភាគរយ ពិតមោកែ ដែលតំណាងនដ្ឋាយវស័ិយននាះ។ ចចូសរនសរចំនួនននាះនៅក្ុងជួួរខាងសំិា។ មតូវពិនិតយន្រើលថា ជួួរឈរ
របស់អំ្កមានចំនួនសរបុ 100 គត។់

មា្ច ស់្រចូលនិធី ិ/ មា្ច ស់ជួំនួយ (អំនិរជាតិ)

រដ្ឋាា ភិោិល

រដ្ឋាា ភិោិល (ថ្ាក្់រចូលដ្ឋាា ន)

វស័ិយឯកជួន

អំងគការសងគ្រសីុវលិ

អំងគការនៃែគចូ (NGO)

ន្សេងៗ

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរវាយតុម្លៃ�ះភាពតុំណាងរបស់វស័ិយ

=
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1. នដ្ឋាយចាំបន់្ិើ្រនៅមតងច់ំែុចកណិាល សចូ្រនមបើរងែងន់ែើ្រីរីកចំនួន ្រនុសសេដែលមាន
ដ្្កនៃនការទទួលខុុសមតូវននះនៅនលើមកុ្រ ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា  សមាគ ល់ចំនួនសរបុសមមាប់
ជួំនាញនី្រយួៗនលើកានំី្រយួៗដែលមតូវ�្ (បនាទ ត)់ ។

2. នៅនពលកានំី្រយួៗមតូវោនដ្ឋាកស់ញ្ហាា សមាគ ល់ សចូ្រភាា បច់ំែុចដ្ឋាច់ៗ ។

ទ្ធីក្របឹ�ាបនៅចំច�នៅទ្ធស / 
ចំំនៅណ្ឌ� �ឹង បនៅចំច�នៅទ្ធស

ការបណ្ឌតុ �បណាត ល /  
ការបង្ហាា តុប់នៅក្រងៀនិ /  
ការក្របឹ�ានៅយាបល់

លទ្ធធ�ម្មម / ភិសតុភារ

ការក្រតុួតុពិនិិតុយ វាយតុនៃម្មៃ 
និិងការនៅរៀនិសូក្រតុ

ការអំនុិវិតុត

នៅ�េងៗ

ការតុសូូម្មតិុ/
នៅ�លនិនៅយាបាយ

ឧទាហិរណ៍្ឌ

2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�នឹិងធានាការក្រគូប�ណ្ឌត បន់ៅ��ុុងកែ�ុ�ទ្ធំនិួលទ្ធទ្ធួលខុសក្រតុូវិនៅលើក្រ�ុម្ម យាះ ង�ូចំនៅម្មេចំ?
នតើមតូវការការមគបែែដ បអ់ំែីខុ្ះ? នតើអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសនរណាដែលមានស្រតែភាពទាងំននះ?

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ចូំលវាយតុម្លៃ�ះការម្រាគំបដំណ៍ា បន់ៅ�កុុងន្ថែផុុកម្លៃនិទីំនិួលខុសម្រាតុូវ
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ចចូរគចូសធីីកនៅក្ុងមបអំប្់រយួសមមាប្់រនុសសេម្ាក់ៗ ដែលមានជំួនាញននះនលើមកុ្រ។ អំ្កអាចមានមបអំបដ់ែលោនបំនពញ
នមចើនជាងចំនួន្រនុសសេ នម�ះ្រនុសសេអាចតំណាងឱ្យយដ្្កនមចើនជាង្រយួ។

ការអំនុិវិតុត និិងការពក្រងឹង 
ក្របសិទ្ធធភាពចំាប់

ជំំនិួយសក្រ�បឪ់ពុ��ត យ  
និិងអំុ�កែ�ទាំ

ក្របា�ច់ំំណូ្ឌល និិងការពក្រងឹង
នៅស�ឋ�ិចំច

នៅសវានៅ�ៃើយតុប និិង�កំ្រទ្ធ

ការអំបរ់ ំនិិងបំណិ្ឌនិជីំវិតិុ

បរយិាកាស�និ
សុវិតុែិភាព

សតងដ់ារ និិងគុូណ្ឌតុនៃម្មៃ

2A  ការ�សាងក្រ�ុម្មធីនិធានិនៅជាគូជំយ័  • ទ្ធំពរ័ 4 នៃនិ 4

នៅតុើអំុ�រ�ាតុុលយភាពរវាងភាពជំំនាញបនៅចំច�នៅទ្ធសយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ?
នតើមតូវការបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះ? នតើអំ្កមាន្រនុសសេនៅក្ុងមកុ្រដែលមានទសសេនៈនយនឌ្ឍរ័ និងសិទិិ្រនុសសេដែរឬនទ?  
នតើមានអំ្កណានទៀតដែលអំ្កអាចនមជួើសនរ ើសោនដែលមានជួំនាញបនច្ចកនទសននះ?

ដំំណាកក់ាលទី ី4៖ ចូំរវាយតុម្លៃ�ះជំិនាំញបនៅចំចកនៅទីសនៅ�នៅល�ម្រាកុ�

នៅ�េងៗ៖ (ឧទាហិរណ៍្ឌ  
នៅយនិឌ័រ័ សិទ្ធធិម្មនុិសេ)
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពនលើកន�ើងអំំពីគម្ាតនៃនចំនែះែលឹង 
ឬជំួនាញដែលមតូវោនបំនពញនដ្ឋាយការបដនែ្រ្រនុសសេ
ដែលមានស្រតែភាពចាំោំច ់ទាងំយនិការសម្របសម្រួល
ថ្ាកជ់ាតិ ឬមកុ្រធីនធានដែលកានដ់តធំីជាង្រុន? នតើ
គួរដត?

ចចូរបនងើើតដ្នការនែើ្រីកីំែត ់និងអំនញា ើញ្រនុសសេដែល
បំនពញ ចនន្ាះខុែះខាត ចចូលនៅកុ្ងមកុ្រធីនធាន។

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ភាពចាស់លាស់អំំពីអំ្កដែលនៅក្ុងមកុ្រ និងអំ្កដែល្រនិនៅក្ុងមកុ្រ

 ◌ ដ្នការសមមាបក់ារកសាងមកុ្រខ្ាងំបំ្ុតត្តា្រដែលអាចនធីែើោន

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖ 

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖  
ការវភិាគតួអំងគ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2B: ការអំនុវតិសក្រមភាពបញ្ចបអ់ំំនពើហិងា
នលើកុមារ និងកម្រងភិសិុត្តាង

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3B: ការវាយតនៃ្រ្ស្រតែភាពអំងគភាព

ឧបរ�ណ៍្ឌ 2A
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីកីំណ៍ត់សកមមភាពិ
សម្រា�ប់ការសម្រាមបសម្រាមួល  
និ��ម្រាតដ្ឋាា នស្វែដឹល�នមូលដ្ឋាា ន
ភិសតុតា�រ�ឹ�។ំ

មបភិព៖ Syntegral

វធិីីពិនិតយន្រើលធាតុសំខាន់ៗ នៃនសក្រមភាព និងវាយតនៃ្រ្ភិសិុត្តាង
ដែលថាសក្រមភាពននះមានមបសិទិភាព។

INSPIRE នលើកទលឹកចិតិឱ្យយមបនទសនានា
នធីែើកំែតទ់ំហំដតសក្រមភាព ណាដែល
មបសិទិភាពចាស់លាស់ដតបុុនណាះ ះ។  
ការែលឹងពីចំនួនភិសិុត្តាងដែល�មំទ
សក្រមភាពណា្រយួ និងកម្រតិភាព
នជួឿជាក ់នៃនភិសិុត្តាងននាះ គឺមាន
សារៈសំខានស់មមាបក់ារនមជួើសនរ ើស
សក្រមភាព នែើ្រី ីនធីែើការ កំែតទ់ំហំ។

ការអំនុិវិតុតស�ម្មមភាពបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ  
និិង�ក្រម្មងភិសតុត្តាង2B

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 2B  ការអំនុិវិតុតស�ម្មមភាពបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ និិង�ក្រម្មងភិសតុត្តាង

ការអំនុិវិតុតស�ម្មមភាពបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ និិង�ក្រម្មងភិសតុត្តាង2B
ឧបរ�ណ៍្ឌ

នៅ�ម �ស�ម្មមភាព?

ចចូលនមបើមោស់្រយួសន្លឹកសមមាបស់ក្រមភាពនី្រយួៗ។ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ ចូំរនៅរៀបរាបអ់ំពីសក�មភាព

5. នតើចងោ់នលទិ្លអំែីខុ្ះ?

3. នតើមានមបជាជួនន�លនៅណាខុ្ះ?

8. នតើសក្រមភាពកំពុងែំនែើ រការនៅកដន្ងណា?  
ឬកាលពី្រុន នតើវាោនែំនែើ រការនៅកដន្ងណា?

1. នតើសាែ បន័ ឬទីភ្ាកង់្ហារណាខុ្ះដែលអំនុវតិសក្រមភាពននះ?

6. នតើសក្រមភាពននះោនែំនែើ រការនៅទីត្តាងំណា្រយួ
ោនយចូរបំ្ុតបុុនាម ន?

2. ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា សមាគ ល់យុទសិាស្រ្តស ិINSPIRE 
ដែលអំនុវតិចនំ�ះសក្រមភាពននះ។

9. នតើសក្រមភាពននះមតូវោនបញឈបន់ៅទីត្តាងំនែើ្រ 
កែ៏ចូចជាទីត្តាងំដែល សក្រមភាពននះមតូវោនពមងីក?

មបសិននបើោទ / ចាំស ... នតើអំែនីៅដែលជា្រចូលនហតុ
ចបំង សមមាបក់ារ ្រនិ បនសិក្រមភាពននាះ? 

ការអំនុវតិ និងការពមងលឹងមបសិទិភាពចាប់

សិងដ់្ឋារ និងគុែតនៃ្រ្

បរ�ិកាសមានសុវតែិភាព

ជួំនួយសមមាបឪ់ពុកមិាយ និងអំ្កដថទាំ

នសវាន�្ើយតប និង�មំទ

មោកច់ំែចូ ល និងការពមងលឹងនសែាកិច្ច

ការអំបរ់ ំនិងបំែិនជីួវតិ

ោទ/ចាំសនទ

11. នតើជួំនួយខាងនម�មតូវោន្ិល់ោនកម្រតិណា?

្រយួចំនួន នមចើនតិចតួច

7. នតើវាមតូវោនអំនុវតិហួសពីទីត្តាងំនែើ្រ?

មបសិននបើោទ / ចាំស ... នតើវាមតូវោនអំនុវតិ
នៅក្ុងដ្្កសងគ្រ នសែាកិច្ច និង / ឬ ភិចូ្រសិាស្រ្តសិ
ខុុសៗ�្? ចចូរនរៀបរាប.់...

ោទ/ចាំសនទ

10. សមមាបទ់ីត្តាងំដែលសក្រមភាពននះបនិែំនែើ រការ  
នតើវាពលឹងដ្អកនលើការ �មំទ្រនិដ្រនរដ្ឋាា ភិោិល�កព់ន័ិ

 នលឹងធីនធាន្រនុសសេ និងហិរញា វតែុ?

នបើោទ / ចាំស ... នតើធីនធាន្រនុសសេ ឬធីនធាន
ហរិញា វតែុអំែខ្ីុះដែល អ្ំក្ិល់ជួនំយួខាងនម�ោន
្ដល់ជួចូន?

ោទ/ចាំសនទ

4. នតើននះគឺជាសក្រមភាពមបនភិទអំែី? យុទិនាការមបពន័ិ្សេពែ្ាយ  
ការ�មំទដ្្កចិតិសាស្រ្តសិ ក្រមវធិីីដថទាកំចូន ការតសូចូ្រតិ  
ការ�មំទដ្្កនសែាកិច្ច។ ល។ 
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13. នៅតុើនៅ��កែនិៃងណាកែ�ល
ក្រតុូវិការភិសតុត្តាងនៅ�េងនៅទ្ធៀតុ?

នតើនៅកដន្ងណាដែលខុែះ
ភិសិុត្តាង? 

នតើចំែុចអំែីខុ្ះដែលនធីែើឱ្យយ
ភិស័ិុត្តាងកានដ់តរ លឹងមា?ំ

នតើចំែុចអំែីខុ្ះដែលអាចនធីែើឱ្យយ
ភិសិុត្តាងកានដ់តគួរឱ្យយទុកចិតិ
ោន? នៅកានន់រណា? 

នតើគែៈកមាម ធីិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ គិតថាភិសិុត្តាងននះមគបម់�ន់
នែើ្រីនីមជួើសនរ ើសសក្រមភាពននះសមមាបក់ារសម្របសម្រួល និងពមងីកដែរឬនទ?

្រតិន�បល់៖15. នៅតុើ�និភិស័តុត្តាងក្រគូបក់្រ�និក់ែ�រឬនៅទ្ធ?

មគបម់�ន្់រយួចំនួនមគបម់�នន់ហើយ នទ្រនិមគបម់�នន់ទ

12. នៅតុើនៅធីីើ�ូចំនៅម្មេចំនៅទ្ធើបអំុ��ឹង
ថ្នាស�ម្មមភាព�និ�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នតើអំ្កោនរកន�ើញអំែីខុ្ះ 
នៅក្ុងភិស័ិុត្តាង?

នតើអំ្កោនរកន�ើញសែិតិ សម្រង ់
ករែី (ករែីសិកា) លទិ្ល
អំនងើត ជាកល់ាកអ់ំែីខុ្ះ? 
 អំ្កមបដហលជាចងក់តម់ត្តា
ភិសិុត្តាងរបស់អំ្កនៅក្ុងឯកសារ
ដ្ឋាចន់ដ្ឋាយដ�ក្រយួ។

ចចូរសរនសរភិសិុត្តាងគួរឱ្យយទុកចិតិ
បំ្ុតចំនួន 3 នៅមតងន់នះ។

ភិសេុត្តាងទី្ធ 1

ភិសេុត្តាងទី្ធ 2

ភិសេុត្តាងទី្ធ 3 ក្របភិព

រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ការពិនិិតុយភ័ស័តុតាង

ក្របភិព
រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

ក្របភិព
រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

14. នៅតុើនិរណាខៃ�នឹិងគិូតុថ្នាភិសតុត្តាងនៅនិ�គូួរឱយ
នៅជំឿជា�?់ នៅតុើនិរណាកែ�លម្មនិិគិូតុថ្នា�ូនៅចំុ�?
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Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 សមមាបស់ក្រមភាពនី្រយួៗដែលកំពុងនធីែើការពិចាំរណាសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រ សចូ្របំនពញទម្រងន់ៃន

ការអំនុវតិ។

2 ចចូរកំែតភ់ិសិុត្តាងកុ្ងការ�មំទសក្រមភាព។ ចចូរពិភាកាអំំពីភិស័ិុត្តាង និងនធីែើការសនម្រចចិតិថានតើ
លទិ្លរកន�ើញចំនួន 3 ណាខ្ុះដែលនលឹងមតូវចាំតទុ់កថារ លឹងមាបំំ្ុត និងគួរឱ្យយទុកចិតិបំ្ុត។

3 ចចូរកំែតន់ចូវចំែុចដែលនលឹងនធីែើឱ្យយករែីននះកានដ់តរ លឹងមាសំមមាបស់ក្រមភាពននះ។ នតើភិសិុត្តាងមាន
ចនន្ាះខុែះខាតមតងច់ំែុចណាខ្ុះ? ចចូរពិចាំរណានៅនលើទសសេនិកជួនន្សេងៗ�្ និងថានតើតួអំងគន្សេង�្
ណាខ្ុះដែល អាចនជួឿទុកចិតិោន។

4 ចចូរកំែតថ់ានតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិនជួឿថាមានភិសិុត្តាងមគបម់�នន់ែើ្រី�ីមំទែល់ការ
នមជួើសនរ ើសសក្រមភាពសមមាបក់ារសម្របសម្រួល និងពមងីកបដនែ្រដែរឬនទ។

5 ការដែនា៖ំ ចចូរដចករដំលកការសនទនាននះជា្រយួសមាជួិកមកុ្រការង្ហារ INSPIRE ។ ចចូរចចូលរ្ួរជា្រយួ
មបនទសន្សេងនទៀតនែើ្រីដីចករដំលកការនរៀនសចូមត និងលទិ្លរកន�ើញ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក 

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ មបសិននបើមានធីនធានមគបម់�ន ់សចូ្រឱ្យយអំ្កមសាវមជាវ/អំ្កវាយតនៃ្រ្ ដែលមានជួំនាញដសែងរក និងកតម់ត្តាភិសិុត្តាង។

 ◌ សចូ្របញ្ហាា កថ់ា បរបិទគឺជាចំែុចសំខានខ្់ាងំ។ លទិ្លសិកាមបដហលជា្រនិមានមបន�ជួនន៍ទ មបសិននបើសក្រមភាព
មតូវោន អំនុវតិនៅក្ុងលកខខុែឌ ដែលខុុស�្ខ្ាងំ។

 ◌ បទពិនសាធីនផ៍្លាទ ល់ និងចំនែះែលឹងត្តា្របរបិទអាចជាដ្្ក សំខានន់ៃនការ បនងើើតភិសិុត្តាង បុុដនិចំនែះែលឹងដត្រយួ្រុខុ្រនិ
មគបម់�នស់មមាបន់ធីែើជា ្រចូលដ្ឋាា ននៃនភិសិុត្តាងន�ើយ។ 
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នៅ�ម �ស�ម្មមភាព?

ចចូលនមបើមោស់្រយួសន្លឹកសមមាបស់ក្រមភាពនី្រយួៗ។ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ ចូំរនៅរៀបរាបអ់ំពីសក�មភាព

5. នតើចងោ់នលទិ្លអំែីខុ្ះ?

3. នតើមានមបជាជួនន�លនៅណាខុ្ះ?

8. នតើសក្រមភាពកំពុងែំនែើ រការនៅកដន្ងណា?  
ឬកាលពី្រុន នតើវាោនែំនែើ រការនៅកដន្ងណា?

1. នតើសាែ បន័ ឬទីភ្ាកង់្ហារណាខុ្ះដែលអំនុវតិសក្រមភាពននះ?

6. នតើសក្រមភាពននះោនែំនែើ រការនៅទីត្តាងំណា្រយួ
ោនយចូរបំ្ុតបុុនាម ន?

2. ចចូរដ្ឋាកស់ញ្ហាា សមាគ ល់យុទិសាស្រ្តស ិINSPIRE 
ដែលអំនុវតិចនំ�ះសក្រមភាពននះ។

9. នតើសក្រមភាពននះមតូវោនបញឈបន់ៅទីត្តាងំនែើ្រ 
កែ៏ចូចជាទីត្តាងំដែល សក្រមភាពននះមតូវោនពមងីក?

មបសិននបើោទ / ចាំស ... នតើអំែនីៅដែលជា្រចូលនហតុ
ចបំង សមមាបក់ារ ្រនិ បនិសក្រមភាពននាះ? 

ការអំនុវតិ និងការពមងលឹងមបសិទិភាពចាប់

សិងដ់្ឋារ និងគុែតនៃ្រ្

បរ�ិកាសមានសុវតែិភាព

ជួំនួយសមមាបឪ់ពុកមិាយ និងអំ្កដថទាំ

នសវាន�្ើយតប និង�មំទ

មោកច់ំែចូ ល និងការពមងលឹងនសែាកិច្ច

ការអំបរ់ ំនិងបំែិនជីួវតិ

ោទ/ចាំសនទ

11. នតើជួំនួយខាងនម�មតូវោន្ិល់ោនកម្រតិណា?

្រយួចំនួន នមចើនតិចតួច

7. នតើវាមតូវោនអំនុវតិហួសពីទីត្តាងំនែើ្រ?

មបសិននបើោទ / ចាំស ... នតើវាមតូវោនអំនុវតិ
នៅក្ុងដ្្កសងគ្រ នសែាកិច្ច និង / ឬ ភិចូ្រសិាស្រ្តសិ
ខុុសៗ�្? ចចូរនរៀបរាប.់...

ោទ/ចាំសនទ

10. សមមាបទ់ីត្តាងំដែលសក្រមភាពននះបនិែំនែើ រការ  
នតើវាពលឹងដ្អកនលើការ �មំទ្រនិដ្រនរដ្ឋាា ភិោិល�កព់ន័ិ

 នលឹងធីនធាន្រនុសសេ និងហិរញា វតែុ?

នបើោទ / ចាំស ... នតើធីនធាន្រនុសសេ ឬធីនធាន
ហរិញា វតែុអំែខ្ីុះដែល អ្ំក្ិល់ជួនំយួខាងនម�ោន
្ដល់ជួចូន?

ោទ/ចាំសនទ

4. នតើននះគឺជាសក្រមភាពមបនភិទអំែី? យុទិនាការមបពន័ិ្សេពែ្ាយ  
ការ�មំទដ្្កចិតិសាស្រ្តសិ ក្រមវធិីីដថទាកំចូន ការតសូចូ្រតិ  
ការ�មំទដ្្កនសែាកិច្ច។ ល។ 
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13. នៅតុើនៅ��កែនិៃងណាកែ�ល
ក្រតុូវិការភិសតុត្តាងនៅ�េងនៅទ្ធៀតុ?

នតើនៅកដន្ងណាដែលខុែះ
ភិសិុត្តាង? 

នតើចំែុចអំែីខុ្ះដែលនធីែើឱ្យយ
ភិស័ិុត្តាងកានដ់តរ លឹងមា?ំ

នតើចំែុចអំែីខុ្ះដែលអាចនធីែើឱ្យយ
ភិសិុត្តាងកានដ់តគួរឱ្យយទុកចិតិ
ោន? នៅកានន់រណា? 

នតើគែៈកមាម ធិីការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិគិតថាភិសិុត្តាងននះមគបម់�ន់
នែើ្រីនីមជួើសនរ ើសសក្រមភាពននះសមមាបក់ារសម្របសម្រួល និងពមងីកដែរឬនទ?

្រតិន�បល់៖15. នៅតុើ�និភិស័តុត្តាងក្រគូបក់្រ�និក់ែ�រឬនៅទ្ធ?

មគបម់�ន្់រយួចំនួនមគបម់�នន់ហើយ នទ្រនិមគបម់�នន់ទ

12. នៅតុើនៅធីីើ�ូចំនៅម្មេចំនៅទ្ធើបអំុ��ឹង
ថ្នាស�ម្មមភាព�និ�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នតើអំ្កោនរកន�ើញអំែីខុ្ះ 
នៅក្ុងភិស័ិុត្តាង?

នតើអំ្កោនរកន�ើញសែិត ិសម្រង ់
ករែី (ករែីសិកា) លទិ្ល
អំនងើត ជាកល់ាកអ់ំែីខុ្ះ? 
 អំ្កមបដហលជាចងក់តម់ត្តា
ភិសិុត្តាងរបស់អំ្កនៅក្ុងឯកសារ
ដ្ឋាចន់ដ្ឋាយដ�ក្រយួ។

ចចូរសរនសរភិសិុត្តាងគួរឱ្យយទុកចិតិ
បំ្ុតចំនួន 3 នៅមតងន់នះ។

ភិសេុត្តាងទ្ធ ី1

ភិសេុត្តាងទ្ធ ី2

ភិសេុត្តាងទ្ធ ី3 ក្របភិព

រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ការពិនិិតុយភ័ស័តុតាង

ក្របភិព
រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

ក្របភិព
រោយការែ៍ក្រមវធិីី
ទិន្នយ័វាយតនៃ្រ្
ទិន្នយ័រដ្ឋាា ភិោិល
អំតែបទ ទសសេនា វ ែិី
ន្សេងៗ

14. នៅតុើនិរណាខៃ�នឹិងគិូតុថ្នាភិសតុត្តាងនៅនិ�គូួរឱយ
នៅជំឿជា�?់ នៅតុើនិរណាកែ�លម្មនិិគិូតុថ្នា�ូនៅចំុ�?
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើ INSPIRE យកចិតិទុកដ្ឋាកច់ំន�ះសក្រមភាព ដ អ្កនលើ
ភិសិុត្តាង ដែលោន គចូសបញ្ហាា កន់ៅមតងច់ំែុចណាខ្ុះ
នៅកុ្ងដ្នការសក្រមភាព?

នតើដ្នការសក្រមភាពនលើកន�ើងអំំពីសចូចនាករដែលនលឹង
នមបើមោស់កុ្ងនពលអំនុវតិដែរឬនទ? នតើវាមានមបន�ជួនន៍ទ
កុ្ងការពិនិតយន្រើលមកបខុែឌ ន�លការែ៍ដែនា ំ 
និងលទិ្លសចូចនាករ INSPIRE?

នតើដ្នការសក្រមភាពទទួលសាគ ល់ថា “ភិសិុត្តាង”  
អាចមានអំតែនយ័ខុុសៗ�្ នៅកុ្ងយុទិសាស្រ្តសិ INSPIRE 
ន្សេង�្ដែរឬនទ? នតើមានការទទួលសាគ ល់ថា សក្រមភាព
្រយួចំនួនមតូវោន បង្ហាា ញថាមាន មបសិទិភាពដែរឬនទ 
ខុែៈដែលសក្រមភាពខ្ុះនទៀតអាចនលឹង “ទទួលនជាគជួយ័” 
និង “មានការមបយត្័មបដយងខុ្ពស់?”។

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ពត័ម៌ានសមមាបស់ក្រមភាពនី្រយួៗដែលបង្ហាា ញអំំពីទម្រងក់ារអំនុវតិរបស់វា

 ◌ ការយល់ែលឹងអំំពីចនន្ាះខុែះខាតភិសិុត្តាង ក្ុងចំនណា្រអំនិរាគ្រន ៍ដែលអាច មតូវការការយកចិតិទុកដ្ឋាក់

 ◌ ្រតិឯកចឆនទនលើភិសិុត្តាងណាខុ្ះដែលនលឹងមតូវោនចាំតទុ់កថាអាចនជួឿទុកចិតិោនចំន�ះភាគី�កព់ន័ិសំខាន់ៗ

 ◌ ការនជួឿជាកក់្ុងការនមជួើសនរ ើសសក្រមភាពសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រ

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2C: ការវាយតនៃ្រ្ភាពអាចពមងីកោន 

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3A: បរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4A: ធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខានន់ៃន
សក្រមភាពទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 2B
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

មបភិព៖ USAID Basic Toolkit for Systematic Scale-Up, developed by MSI based on ExpandNet: Nine steps 

for developing a scaling-up strategy។ ទំពរ័ 17

ឧបករណ៍៍ស្វែសែ�យល់ថាង្រៀត�
សកមមភាពិណាខួ្លួះស្វែដឹលអាច្ចង្រៀធែ�
ពិម្រា�ីកបស្វែនែមង្រៀដ្ឋាយង្រៀ�គំជ័័យ  
និ�ង្រៀត�ការ�ំម្រាទ្ធណាខួ្លួះសកមមភាពិ
ទាំំ�ង្រៀ�ះម្រាតូវការ។

ការវាយតនៃ្រ្នែើ្រីកីំែតភ់ាពអាចពមងីកោននៃនសក្រមភាពន្សេងៗ�្ 
នដ្ឋាយដ្អកនលើកតិ្តានានាែចូចជា ភាពនជួឿជាក ់ការ�មំទ ភាពង្ហាយមសួល
នៃនការ អំនុ្រត័ និងនិរនិរភាពនៃន្រចូលនិធី ិជានែើ្រ។

សក្រមភាពទាងំអំស់ដែលមាន្រចូលដ្ឋាា នភិសិុត្តាងរ លឹងមា្ំរនិសុទិដតអាចពមងីកបដនែ្រ និងមទមទងោ់នន�ើយ។ លកខែៈ 
្រយួចំនួនចាំោំចម់តូវមសប�្នែើ្រីពីា�្រកំែតអ់ាទិភាព។ ការចំណាយនពលនែើ្រីវីាយតនៃ្រ្ភាពមសប�្នៃនសក្រមភាពសមមាប់
ការពមងីកនៅក្ុងបរបិទរបស់អំ្កអាចនជួៀសវាងបញ្ហាា នៅនពលនមកាយ។
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E. នៅតុើក្រតុូវិ�ុជាម្មយួនិឹងអំងគភាពអំនុិវិតុតបានិលអ�ក្រម្មតិុណា?

E1. ភា�ម្រួតូវិគុ្មា ការអំនុវតិគឺមតូវ�្ជា្រយួគុែតនៃ្រ្ ឬនសវាក្រមបច្ចុបីន្ របស់
អំងគភាពអំនុវតិ

ការអំនុវតិ្រនិមតូវ�្ជា្រយួគុែតនៃ្រ្ ឬនសវាក្រមបច្ចុបីន្ របស់
អំងគភាព អំនុវតិន�ើយ

E2. គ្មាមំ្រួទមា�សូម្រួមាបស់ូម្រួមាប់
សូកមាភា�

មកុ្រអំ្កែលឹកនា ំបទដ្ឋាា ន និងការនលើកទលឹកចិតិអំងគភាពមសបត្តា្រ
សក្រមភាព

ការផ្្លាស់បិចូរសំខាន់ៗ ដែលមតូវការនៅក្ុងការែលឹកនា ំបទដ្ឋាា ន
អំងគភាព និងការនលើកទលឹកចិតិ

E3. ការគ្មាមំ្រួទរបស់ូប�គួគលិក ការ�មំទដែលអាចបង្ហាា ញនៅក្ុងចំនណា្របុគគលិក ភាពធីនស់ក្រមរបស់បុគគលិក

E4. សូមតិភា�សូម្រួមបធ្វើ�តាម
សិា�ភា�

មបវតិិ និងវបីធី្រន៌ៃែការសិកា្រដងនហើយ្រដងនទៀត និង
ការនធីែើនសចកដីសនម្រចចិតិដ្អកនលើភិស័ិុត្តាង

�ម នមបវតិិនៃនការនរៀនសចូមតដែលមានលកខែៈែដែលៗ និងការ
សនម្រចចិតិ ដ្អកនលើភិស័ិុត្តាង

E5. បទ�ិធ្វើសា��ម្លៃ�ការ�ម្រួងីក មានបទពិនសាធីនន៏លើែំនែើ រការពមងីកជាមបពន័ិ ខុែះបទពិនសាធីនន៍លើែំនែើ រការពមងីកជាមបពន័ិ

E6. គួ�ណ៍តម្លៃមៃ ង្ហាយមសួលក្ុងការរកាគុែតនៃ្រ្នៃនការអំនុវតិក្ុងអំំ�ុងនពល
ពមងីក

ពិោករកាគុែតនៃ្រ្នៃនការអំនុវតិក្ុងអំំ�ុងនពលពមងីក

E7. កម្រួមតិម្លៃ�ការសូម្រួមប 
ធ្វើ�តាមសិា�ភា� 

ការសម្របមានកម្រតិដែលចាំោំចម់តូវ�កព់ន័ិ�្សមមាប់
ការដមបមបួលបរបិទ

ការសម្របធីំៗដែលចាំោំចម់តូវ�កព់ន័ិ�្សមមាបក់ារផ្្លាស់បិចូរ
បរបិទ

សរបុរង

F. នៅតុើ�និក្របភិពម្មូលនិិធីិក្រប�បនៅដាយនិិរនិតរភាពនៅទ្ធ?

F1. ��ធា�បកែ�ិម តម្រូវឱ្យយមានធីនធាន្រនុសសេ  ឬហិរញា វតែុ ឬសមាា រៈបដនែ្រ
មានកម្រតិ

មតូវការធីនធាន្រនុសសេ ឬហិរញា វតែុបដនែ្រ ឬសមាា រៈសំខាន់ៗ

F2. មូល�ិ�ិចាបធ់្វើផែ�ម តម្រូវឱ្យយមានការនបិជាា ចិតិ្រចូលនិធីិតិចតួចនែើ្រីចីាំបន់្ិើ្រ តម្រូវឱ្យយមានការនបិជាា ចិតិ្រចូលនិធីិធីំនែើ្រីចីាំបន់្ិើ្រ

F3. មូល�ិ�ិម្លៃផាកុ�ង ្ិល់ហិរញាបីទាននដ្ឋាយ្រចូលនិធីិនៃ្ទក្ុង (ឧ. នៃថ្នសវាអំ្កនមបើ
មោស់) ឬអំំនណាយទាន

ពំុមានថវកិានៃ្ទក្ុងនទ មតូវការថវកិាខាងនម�នមចើន

សរបុរង

2C ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 5
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សនិុិដាឋ និ៖ នៅតុើស��ម្មមភាពនៅនិ��និសកាេ នុិពលពក្រងី�រងឹ�កំែ�រឬនៅទ្ធ? 

ការ្ដល់នហតុ្ល៖ 

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំងនៅ�នៅល�ភាពអាចំពម្រាងីកបានិ

នៅ�ម �ស�ម្មមភាពទាញយកចំដែកសរបុរងពីទំពរ័្រុនៗ នែើ្រីជីួួយអំ្កក្ុងការ
កំែត ់ទំហំដែលភាពអាចពមងកោនជាទចូនៅ។

សរបុពីជំួរឈរនិីម្មយួៗ

កានដ់តង្ហាយមសួលពមងីក កានដ់តលំោកពមងីក

5+ + =

3+ + =

6+ + =

10+ + =

7+ + =

3+ + =

នៅតុើស�ម្មមភាពខាៃ ងំបះុណាា ទា�ទ់្ធង
និឹងភាពអាចំពក្រងី�បានិ?

នៅតុើស�ម្មមភាពនៅនិ�អាចំពក្រងឹងសក្រ�បភ់ាពអាចំពក្រងី�បានិ
យាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ? 

លទ្ធធ�លពីការវាយតុនៃម្មៃ គូំនិិតុយនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួលថុ្នា�ជ់ាតុិ

ោទ/ចាំស នដ្ឋាយមានការដកសម្រួលោទ/ចាំស នទ

រ លឹងមា ំ

រ លឹងមា ំ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

�ត្តាត នៃនិភាពអាចំពក្រងី�បានិ

នខុាយ
្រធីយ្រ

B. អំតុែក្របនៅយាជំនិពា�ព់ន័ិធ
នៅ�នៅលើយុទ្ធធសាស្រ្តសតកែ�ល
�និក្រសាប់

នខុាយ
្រធីយ្រ

C. ការ�កំ្រទ្ធសក្រ�បស់�ម្មមភាព

D. ភាពង្ហាយក្រសួល�ុុងការនៅ�េរ 
និិងសក្រម្មបនៅ�ត្តាម្មសាែ និភាព

E. អំងគភាពអំនុិវិតុតក្រតុូវិ�ុ

F. សែិរភាពនៃនិការ�េល់ម្មូលនិិធីិ

A. ភាពអាចំនៅជំឿជា�ន់ៃនិ
ស�ម្មមភាព

ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ2C
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D. នៅតុើស�ម្មមភាពនៅ�េរ និិងអំនុិវិតុត�និភាពង្ហាយក្រសួល�ក្រម្មតិុណា?

D1. ម្រួសូបធ្វើ��ឹង
ធ្វើគ្មាល�ធ្វើ�បាយ

មតូវនលឹងន�លនន�ោយរបស់រដ្ឋាា ភិោិល និងអំងគការ
តម្រូវឱ្យយមានការផ្្លាស់បិចូរនមចើននៅក្ុងន�លនន�ោយ
រដ្ឋាា ភិោិល និងអំងគការ

D2. ម្រួតូវិគុ្មាជាមយួម្រួប��័ធ
មា�ម្រួសាប ់

អាចនមបើមបពន័ិនហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ ិនិង
ធីនធាន្រនុសសេ

មតូវការមបពន័ិថមី ឬបដនែ្រ នហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ិ ឬធីនធាន្រនុសសេសំ
ខាន់ៗ

D3. សូមតិភា�ម្រួបតិបតុិការ  
�ិង��ធា�

អំងគភាពអំនុវតិមានស្រតែភាពអំនុវតិត្តា្រកម្រតិ ្រនិមានអំងគភាពអំនុវតិដែលមានស្រតែភាពនទ

D4. ការម្រួ�មធ្វើម្រួ�ៀងទទួលយក មានអំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិតិចតួចោនចចូលរ្ួរ អំ្កនធីែើការសនម្រចចិតិជានមចើនោនចចូលរ្ួរ

D5. ភា�ចំម្រួមុះម្លៃ�បញ្ហាា បញ្ហាា  មកុ្រន�លនៅ និងទិែាភាពែចូច�្ បរបិទនមចើន និងចម្រុះ

D6. ភា�អាចំអ្ន��វិតុមែងធ្វើទៀត សក្រមភាពគឺជាបនច្ចកវទិាចាស់លាស់ និងចំៗ សក្រមភាព្រនិដ្រនជាបនច្ចកវទិា ឬង្ហាយអំនុវតិ្រដងនទៀតន�ើយ

D7. កម្រួមតិភា�សូា�គួសាា ញ ភាពសមុគសាម ញកម្រតិទាប សមាសភាគតិចតួច ភាពសមុគសាម ញខុ្ពស់ សមាសធាតុជានមចើន កញ្ចបរ់្ួរបញ្ចចូ ល�្

D8. ការរកាគួ�ណ៍ភា� សក្រមភាពគឺសែ័យនិយត័ក្រម
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមារនការមគបម់គង និងការត្តា្រដ្ឋាន
ចាស់លាស់

D9. ភា�អាចំធ្វើ�ើ�ធ្វើតសូុបា�ធ្វើ�
មា�កម្រួមតិ

អាចមតូវនធីែើនតសិនដ្ឋាយអំ្កអំនុវតិក្ុងកម្រតិដែលមានកំែត់
អំងគភាពអំនុវតិសាកលីងការអំនុវតិថមី នដ្ឋាយ្រនិអំនុវតិវាឱ្យយោន
នពញនលញ

D10. កម្រួមតិម្លៃ�ការផ្លាៃ ស់ូបែូរ
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមានការង្ហាកនចញបនិិចបនិួចពីបទដ្ឋាា ន 

ការអំនុវតិ និងធីនធានបច្ចុបីន្។
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមានការង្ហាកនចញបនិិចបនិួចពីបទដ្ឋាា ន 
ការអំនុវតិ និងធីនធានបច្ចុបីន្។

សរបុរង
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B. នៅតុើស�ម្មមភាព�និគុូណ្ឌសម្មីតុតិពា�ព់ន័ិធនឹិងការអំនុិវិតុត កែ�ល�និ ក្រសាបក់ែ�រឬនៅទ្ធ?

B1. �ំធ្វើ�ះម្រួសាយធ្វើផេងធ្វើទៀត
ែំនណាះមសាយបច្ចុបីន្គឺមគបម់�នន់ហើយ

ភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាង
ែំនណាះមសាយ ន្សេងនទៀត

B2. ភ័ស័ូុ�តាងបង្ហាា ញថា  
វាមា�ម្រួបសិូទធភា�ជាង មានភិសិុត្តាងរ លឹងមាបំង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាងសក្រមភាពបច្ចុបីន្

មានភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាង
សក្រមភាពបច្ចុបីន្

B3. ម្រួបសិូទធភា�ម្លៃ�ៃចំំ�យ មានមបសិទិភាពនៃថ្ចំណាយខុ្ពស់ជាងការអំនុវតិដែលមានមសាប់ ្រនិសចូវមានមបសិទភិាពនៃថច្ណំាយែចូចការអំនុវតដិែលមានមសាប់

សរបុរង

C. នៅតុើការ�កំ្រទ្ធចំំនៅពា�ស�ម្មមភាព�និភាពរងឹ��ំក្រម្មតិុណា?

C1. ភា�បន្ទាា �់ យល់ចាស់ពីភាពបនាទ ន�់កព់ន័ិនលឹងបញ្ហាា  ឬតម្រូវការ ភាពនពញចិតិ�កព់ន័ិ

C2. ការធ្វើបែជាា ចំតិភុា�ជាអ្នកុ�ឹកន្ទាំ ភាពជាអំ្កែលឹកនារំ លឹងមាមំានការនបិជាា ចិតិចំន�ះសក្រមភាព
ភាពជាអំ្កែលឹកនាទំនន់ខុាយ ឬមានការដបងដចក មានការនបិជាា
ចិតិ ចំន�ះ សក្រមភាព

C3. ភា��ំ��ំម្លៃ�បញ្ហាា បញ្ហាា មានភាពធីំែំុ និងមានជាបជ់ានិច្ច បញ្ហាា ននះបះុ�ល់ែល់្រនុសសេតិចតួច ឬមាន្លបះុ�ល់តិចតួច

C4. អាទិភា�ធ្វើគ្មាល�ធ្វើ�បាយ នដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ដែលជាអាទិភាពន�លនន�ោយខុ្ពស់
នដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ដែលមានកម្រតិទាបនៅនលើរនបៀបវារៈ
ន�លនន�ោយ

C5. ការជំំទាស់ូ មបឈ្រ្រុខុនលឹងការជួំទាស់មានកម្រតិ មបឈ្រ្រុខុនលឹងការជួំទាស់ខ្ាងំក្ា

C6. អារមាណ៍៍ម្រួតូវិការ នដ្ឋាះមសាយអារ្រមែ៍មតូវការ បញ្ហាា  ឬអាទិភាពន�លនន�ោយ ្រនិនដ្ឋាះមសាយអារ្រមែ៍មតូវការ បញ្ហាា  ឬអាទិភាព
ន�លនន�ោយ

សរបុរង
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A. នៅតុើ�ញ្ចចបស់�ម្មមភាព�និភាពនៅជំឿជា��់ក្រម្មតិុណា?

A1. មូលដ្ឋាា �ភ័ស័ូុ�តាង ភិស័ិុត្តាងមតលឹ្រមតូវជានមចើន ភិស័ិុត្តាងរ លឹងមាតំិច ឬ�ម ននសាះ

A2. ការវាយតម្លៃមៃ ការវាយតនៃ្រ្នដ្ឋាយឯករាជួយពីខាងនម� �ម នការវាយតនៃ្រ្ពីខាងនម�

A3. បរបិទចំម្រួមុះ ភិស័ិុត្តាងរ លឹងមាដំែលបង្ហាា ញថា វាែំនែើ រការក្ុងបរបិទចម្រុះ ភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថាវាែំនែើ រការក្ុង
បរបិទចម្រុះ

A4. ការវិ�ិិចំ័យ័ធ្វើដ្ឋាយអ្នុកកធ្វើទសូ �មំទនដ្ឋាយបុគគល ឬសាែ បន័នលចនធ្ា មានបុគគល ឬសាែ បន័នលចនធ្ាតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែល�មំទវា

A5. ផលបះះ�ល់ជាកក់ែសូែងកែ�ល
ជាមូលធ្វើ�ត�

អំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិន្រើលន�ើញពី្លបះុ�ល់  
និងភាា បន់ៅនលឹងសក្រមភាព

អំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិ្រនិោនន�ើញ្លបះុ�ល់  
ឬភាា បន់ៅនលឹងសក្រមភាពនទ

សរបុរង

1. សមមាបច់ែុំចនី្រយួៗ សចូ្របំនពញរងែងន់ៅនលើមាមតដ្ឋាា ន 3 ចែុំច ចាំប ់ព ីនសចកិដីថ្ងខាងន�ែងនៅនសចកិដីថ្ងខាងសំិា នែើ្រីបីង្ហាា ញថានតើ សក្រមភាព សែិតនៅចែុំចណានៅ នលើមាមតដ្ឋាា ន។

2. ចចូររាបរ់ងែងដ់ែលោនបនំពញនៃនជួួរឈរន្ីរយួៗ រចួសចូ្រសរនសរចនំនួ សរបុ សមមាបដ់្្កនី្រយួៗ។

3. ចចូរច្រង្ពិនទុសំរាបដ់្្កនី្រយួៗនៅសន្លឹកពិនទុចុងនមកាយ។

4. ចចូរនមបើសន្លឹកពិនទុចុងនមកាយនែើ្រី�ី្ុះបញ្ហា្ច ងំពីភាពអាចពមងីកោននៃនសក្រមភាព។

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ វាយតុម្លៃ�ះសក�មភាព

នៅ�ម �ស�ម្មមភាព

ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ2C
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 សចូ្រចចូល្រដង្រយួចំែុចៗ រចួបំនពញក្ុងរងែងដ់ែលបង្ហាា ញថានតើ សក្រមភាព ខិុតនៅជួិតដ្្កមាខ ងនៃន

ការពមងីកបដនែ្រ ឬដ្្កមាខ ងនទៀត ឬថានតើវាសែិត នៅ ចនន្ាះដ្្កទាងំពីរឬែចូចន្រដច។

2 ចចូរបចូកសរបុរងែងដ់ែលោនបំនពញសមមាបជ់ួួរឈរនី្រយួៗ។ ចចូរន្ទរ្លបចូករងសមមាបក់តិ្តានៃនភាពអាច
ពមងីកបដនែ្រនី្រយួៗនៅទំពរ័ចុងនមកាយនៃនឧបករែ៍ (�្ុះបញ្ហា្ច ំងនលើ ភាពអាចពមងីកបដនែ្រ)។

3 ចចូរពិភាកាអំំពីពិនទុនៃនកតិ្តានី្រយួៗ ចចូរពិចាំរណាទិែាភាពន្សេងនទៀត ដែលអំ្ក អាចែលឹង បុុដនិ្រនិទានោ់ន
ពិភាកា។ សមមាបក់តិ្តានី្រយួៗ ចចូរគចូសសមាគ ល់ថានតើសក្រមភាពននាះខ្ាងំ ្រធីយ្រ ឬនខុាយ។

4 ចចូរគិត និងពិភាកាអំំពីថានតើសក្រមភាពននះអាចនធីែើការ ពមងលឹង�ុងែចូចន្រដច សមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រ។

5 កំែតរ់្ួរ�្ថានតើសក្រមភាពននះមានសកិានុពលសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រនៅក្ុងបរបិទរបស់អំ្កដែរឬនទ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក 

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ មកុ្រការង្ហារ ឬមកុ្របនច្ចកនទសដែលមានចំនែះែលឹងអំំពីសក្រមភាព គឺស្រមសប បំ្ុតក្ុងការបំនពញការវាយតនៃ្រ្។ 

 ◌ ភាពអាចពមងីកបដនែ្រជារ្ួរទចូនៅគឺដ្អកនលើ្រតិជាឯកចឆនទពីការពិភាកា ្រនិដ្រននលើដ្អកនលើ្រតិដត្រយួនទ។

 ◌ ចចូរចងមកងជាឯកសារនចូវការពិភាការបស់អំ្ក នែើ្រីឱី្យយអំ្កែនៃទ អាចអំនុវតិ ត្តា្រែំនែើ រការនធីែើការសនម្រចចិតិរបស់អំ្ក
នៅនពលនមកាយ។

 ◌ នៅនពលដែលអំ្កោនបញ្ចបក់ារវាយតនៃ្រ្នលើអំនិរាគ្រន្៍រយួ សចូ្របនិនៅ កិច្ចការបនាទ ប!់ នៅនពលដែលសក្រមភាព  
និងអំនិរាគ្រនទ៍ាងំអំស់មតូវោននដ្ឋាះមសាយ សចូ្រចងមកងលទិ្លនែើ្រីនីធីែើការនមបៀបនធីៀប។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 2C
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A. នៅតុើ�ញ្ចចបស់�ម្មមភាព�និភាពនៅជំឿជា��់ក្រម្មតិុណា?

A1. មូលដ្ឋាា �ភ័ស័ូុ�តាង ភិស័ិុត្តាងមតលឹ្រមតូវជានមចើន ភិស័ិុត្តាងរ លឹងមាតំិច ឬ�ម ននសាះ

A2. ការវាយតម្លៃមៃ ការវាយតនៃ្រ្នដ្ឋាយឯករាជួយពីខាងនម� �ម នការវាយតនៃ្រ្ពីខាងនម�

A3. បរបិទចំម្រួមុះ ភិស័ិុត្តាងរ លឹងមាដំែលបង្ហាា ញថា វាែំនែើ រការក្ុងបរបិទចម្រុះ ភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថាវាែំនែើ រការក្ុង
បរបិទចម្រុះ

A4. ការវិ�ិិចំ័យ័ធ្វើដ្ឋាយអ្នុកកធ្វើទសូ �មំទនដ្ឋាយបុគគល ឬសាែ បន័នលចនធ្ា មានបុគគល ឬសាែ បន័នលចនធ្ាតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែល�មំទវា

A5. ផលបះះ�ល់ជាកក់ែសូែងកែ�ល
ជាមូលធ្វើ�ត�

អំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិន្រើលន�ើញពី្លបះុ�ល់  
និងភាា បន់ៅនលឹងសក្រមភាព

អំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិ្រនិោនន�ើញ្លបះុ�ល់  
ឬភាា បន់ៅនលឹងសក្រមភាពនទ

សរបុរង

1. សមមាបច់ែុំចនី្រយួៗ សចូ្របំនពញរងែងន់ៅនលើមាមតដ្ឋាា ន 3 ចែុំច ចាំប ់ព ីនសចកិដីថ្ងខាងន�ែងនៅនសចកិដីថ្ងខាងសំិា នែើ្រីបីង្ហាា ញថានតើ សក្រមភាព សែិតនៅចែុំចណានៅ នលើមាមតដ្ឋាា ន។

2. ចចូររាបរ់ងែងដ់ែលោនបនំពញនៃនជួួរឈរន្ីរយួៗ រចួសចូ្រសរនសរចនំនួ សរបុ សមមាបដ់្្កនី្រយួៗ។

3. ចចូរច្្រងពិនទុសំរាបដ់្្កនី្រយួៗនៅសន្លឹកពិនទុចុងនមកាយ។

4. ចចូរនមបើសន្លឹកពិនទុចុងនមកាយនែើ្រី�ុ្ីះបញ្ហា្ច ងំពីភាពអាចពមងីកោននៃនសក្រមភាព។

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ វាយតុម្លៃ�ះសក�មភាព

នៅ�ម �ស�ម្មមភាព

ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ2C
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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B. នៅតុើស�ម្មមភាព�និគុូណ្ឌសម្មីតុតិពា�ព់ន័ិធនឹិងការអំនុិវិតុត កែ�ល�និ ក្រសាបក់ែ�រឬនៅទ្ធ?

B1. �ំធ្វើ�ះម្រួសាយធ្វើផេងធ្វើទៀត
ែំនណាះមសាយបច្ចុបីន្គឺមគបម់�នន់ហើយ

ភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាង
ែំនណាះមសាយ ន្សេងនទៀត

B2. ភ័ស័ូុ�តាងបង្ហាា ញថា  
វាមា�ម្រួបសិូទធភា�ជាង មានភិសិុត្តាងរ លឹងមាបំង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាងសក្រមភាពបច្ចុបីន្

មានភិសិុត្តាងតិចតួច ឬ�ម ននសាះដែលបង្ហាា ញថា វាមបនសើរជាង
សក្រមភាពបច្ចុបីន្

B3. ម្រួបសិូទធភា�ម្លៃ�ៃចំំ�យ មានមបសិទិភាពនៃថ្ចំណាយខុ្ពស់ជាងការអំនុវតិដែលមានមសាប់ ្រនិសចូវមានមបសិទិភាពនៃថ្ចំណាយែចូចការអំនុវតិដែលមានមសាប់

សរបុរង

C. នៅតុើការ�កំ្រទ្ធចំំនៅពា�ស�ម្មមភាព�និភាពរងឹ��ំក្រម្មតិុណា?

C1. ភា�បន្ទាា �់ យល់ចាស់ពីភាពបនាទ ន�់កព់ន័ិនលឹងបញ្ហាា  ឬតម្រូវការ ភាពនពញចិតិ�កព់ន័ិ

C2. ការធ្វើបែជាា ចំតុិភា�ជាអ្នកុ�ឹកន្ទាំ ភាពជាអំ្កែលឹកនារំ លឹងមាមំានការនបិជាា ចិតិចំន�ះសក្រមភាព
ភាពជាអំ្កែលឹកនាទំនន់ខុាយ ឬមានការដបងដចក មានការនបិជាា
ចិតិ ចំន�ះ សក្រមភាព

C3. ភា��ំ��ំម្លៃ�បញ្ហាា បញ្ហាា មានភាពធីំែំុ និងមានជាបជ់ានិច្ច បញ្ហាា ននះបះុ�ល់ែល់្រនុសសេតិចតួច ឬមាន្លបះុ�ល់តិចតួច

C4. អាទិភា�ធ្វើគ្មាល�ធ្វើ�បាយ នដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ដែលជាអាទិភាពន�លនន�ោយខុ្ពស់
នដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ដែលមានកម្រតិទាបនៅនលើរនបៀបវារៈ
ន�លនន�ោយ

C5. ការជំំទាស់ូ មបឈ្រ្រុខុនលឹងការជួំទាស់មានកម្រតិ មបឈ្រ្រុខុនលឹងការជួំទាស់ខ្ាងំក្ា

C6. អារមាណ៍៍ម្រួតូវិការ នដ្ឋាះមសាយអារ្រមែ៍មតូវការ បញ្ហាា  ឬអាទិភាពន�លនន�ោយ ្រនិនដ្ឋាះមសាយអារ្រមែ៍មតូវការ បញ្ហាា  ឬអាទិភាព
ន�លនន�ោយ

សរបុរង
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D. នៅតុើស�ម្មមភាពនៅ�េរ និិងអំនុិវិតុត�និភាពង្ហាយក្រសួល�ក្រម្មតិុណា?

D1. ម្រួសូបធ្វើ��ឹង
ធ្វើគ្មាល�ធ្វើ�បាយ

មតូវនលឹងន�លនន�ោយរបស់រដ្ឋាា ភិោិល និងអំងគការ
តម្រូវឱ្យយមានការផ្្លាស់បិចូរនមចើននៅក្ុងន�លនន�ោយ
រដ្ឋាា ភិោិល និងអំងគការ

D2. ម្រួតូវិគុ្មាជាមយួម្រួប��័ធ
មា�ម្រួសាប ់

អាចនមបើមបពន័ិនហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ ិនិង
ធីនធាន្រនុសសេ

មតូវការមបពន័ិថមី ឬបដនែ្រ នហដ្ឋាា រចនាស្រ្ពន័ ិឬធីនធាន្រនុសសេសំ
ខាន់ៗ

D3. សូមតិភា�ម្រួបតិបតុិការ  
�ិង��ធា�

អំងគភាពអំនុវតិមានស្រតែភាពអំនុវតិត្តា្រកម្រតិ ្រនិមានអំងគភាពអំនុវតិដែលមានស្រតែភាពនទ

D4. ការម្រួ�មធ្វើម្រួ�ៀងទទួលយក មានអំ្កនធីែើនសចកិីសនម្រចចិតិតិចតួចោនចចូលរ្ួរ អំ្កនធីែើការសនម្រចចិតិជានមចើនោនចចូលរ្ួរ

D5. ភា�ចំម្រួមុះម្លៃ�បញ្ហាា បញ្ហាា  មកុ្រន�លនៅ និងទិែាភាពែចូច�្ បរបិទនមចើន និងចម្រុះ

D6. ភា�អាចំអ្ន��វិតុមែងធ្វើទៀត សក្រមភាពគឺជាបនច្ចកវទិាចាស់លាស់ និងចំៗ សក្រមភាព្រនិដ្រនជាបនច្ចកវទិា ឬង្ហាយអំនុវតិ្រដងនទៀតន�ើយ

D7. កម្រួមតិភា�សូា�គួសាា ញ ភាពសមុគសាម ញកម្រតិទាប សមាសភាគតិចតួច ភាពសមុគសាម ញខុ្ពស់ សមាសធាតុជានមចើន កញ្ចបរ់្ួរបញ្ចចូ ល�្

D8. ការរកាគួ�ណ៍ភា� សក្រមភាពគឺសែ័យនិយត័ក្រម
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមារនការមគបម់គង និងការត្តា្រដ្ឋាន
ចាស់លាស់

D9. ភា�អាចំធ្វើ�ើ�ធ្វើតសូុបា�ធ្វើ�
មា�កម្រួមតិ

អាចមតូវនធីែើនតសិនដ្ឋាយអំ្កអំនុវតិក្ុងកម្រតិដែលមានកំែត់
អំងគភាពអំនុវតិសាកលីងការអំនុវតិថម ីនដ្ឋាយ្រនិអំនុវតិវាឱ្យយោន
នពញនលញ

D10. កម្រួមតិម្លៃ�ការផ្លាៃ ស់ូបែូរ
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមានការង្ហាកនចញបនិិចបនិួចពីបទដ្ឋាា ន 

ការអំនុវតិ និងធីនធានបច្ចុបីន្។
សក្រមភាពតម្រូវឱ្យយមានការង្ហាកនចញបនិិចបនិួចពីបទដ្ឋាា ន 
ការអំនុវតិ និងធីនធានបច្ចុបីន្។

សរបុរង

2C ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 5
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E. នៅតុើក្រតុូវិ�ុជាម្មយួនិឹងអំងគភាពអំនុិវិតុតបានិលអ�ក្រម្មតិុណា?

E1. ភា�ម្រួតូវិគុ្មា ការអំនុវតិគឺមតូវ�្ជា្រយួគុែតនៃ្រ្ ឬនសវាក្រមបច្ចុបីន្ របស់
អំងគភាពអំនុវតិ

ការអំនុវតិ្រនិមតូវ�្ជា្រយួគុែតនៃ្រ្ ឬនសវាក្រមបច្ចុបីន្ របស់
អំងគភាព អំនុវតិន�ើយ

E2. គ្មាមំ្រួទមា�សូម្រួមាបស់ូម្រួមាប់
សូកមាភា�

មកុ្រអំ្កែលឹកនា ំបទដ្ឋាា ន និងការនលើកទលឹកចិតិអំងគភាពមសបត្តា្រ
សក្រមភាព

ការផ្្លាស់បិចូរសំខាន់ៗ ដែលមតូវការនៅក្ុងការែលឹកនា ំបទដ្ឋាា ន
អំងគភាព និងការនលើកទលឹកចិតិ

E3. ការគ្មាមំ្រួទរបស់ូប�គួគលិក ការ�មំទដែលអាចបង្ហាា ញនៅក្ុងចំនណា្របុគគលិក ភាពធីនស់ក្រមរបស់បុគគលិក

E4. សូមតិភា�សូម្រួមបធ្វើ�តាម
សិា�ភា�

មបវតិ ិនិងវបីធី្រន៌ៃែការសិកា្រដងនហើយ្រដងនទៀត និង
ការនធីែើនសចកដីសនម្រចចិតិដ្អកនលើភិស័ិុត្តាង

�ម នមបវតិិនៃនការនរៀនសចូមតដែលមានលកខែៈែដែលៗ និងការ
សនម្រចចិតិ ដ្អកនលើភិស័ិុត្តាង

E5. បទ�ិធ្វើសា��ម្លៃ�ការ�ម្រួងីក មានបទពិនសាធីនន៏លើែំនែើ រការពមងីកជាមបពន័ិ ខុែះបទពិនសាធីនន៍លើែំនែើ រការពមងីកជាមបពន័ិ

E6. គួ�ណ៍តម្លៃមៃ ង្ហាយមសួលក្ុងការរកាគុែតនៃ្រ្នៃនការអំនុវតិក្ុងអំំ�ុងនពល
ពមងីក

ពិោករកាគុែតនៃ្រ្នៃនការអំនុវតិក្ុងអំំ�ុងនពលពមងីក

E7. កម្រួមតិម្លៃ�ការសូម្រួមប 
ធ្វើ�តាមសិា�ភា� 

ការសម្របមានកម្រតិដែលចាំោំចម់តូវ�កព់ន័ិ�្សមមាប់
ការដមបមបួលបរបិទ

ការសម្របធីំៗដែលចាំោំចម់តូវ�កព់ន័ិ�្សមមាបក់ារផ្្លាស់បិចូរ
បរបិទ

សរបុរង

F. នៅតុើ�និក្របភិពម្មូលនិិធីិក្រប�បនៅដាយនិិរនិតរភាពនៅទ្ធ?

F1. ��ធា�បកែ�ិម តម្រូវឱ្យយមានធីនធាន្រនុសសេ  ឬហិរញា វតែុ ឬសមាា រៈបដនែ្រ
មានកម្រតិ

មតូវការធីនធាន្រនុសសេ ឬហិរញា វតែុបដនែ្រ ឬសមាា រៈសំខាន់ៗ

F2. មូល�ិ�ិចាបធ់្វើផែ�ម តម្រូវឱ្យយមានការនបិជាា ចិតិ្រចូលនិធីិតិចតួចនែើ្រីចីាំបន់្ិើ្រ តម្រូវឱ្យយមានការនបិជាា ចិតិ្រចូលនិធីិធីំនែើ្រីចីាំបន់្ិើ្រ

F3. មូល�ិ�ិម្លៃផាកុ�ង ្ិល់ហិរញាបីទាននដ្ឋាយ្រចូលនិធីិនៃ្ទក្ុង (ឧ. នៃថ្នសវាអំ្កនមបើ
មោស់) ឬអំំនណាយទាន

ពំុមានថវកិានៃ្ទក្ុងនទ មតូវការថវកិាខាងនម�នមចើន

សរបុរង
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សនិុិដាឋ និ៖ នៅតុើស��ម្មមភាពនៅនិ��និសកាេ នុិពលពក្រងី�រងឹ�កំែ�រឬនៅទ្ធ? 

ការ្ដល់នហតុ្ល៖ 

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំងនៅ�នៅល�ភាពអាចំពម្រាងីកបានិ

នៅ�ម �ស�ម្មមភាពទាញយកចំដែកសរបុរងពីទំពរ័្រុនៗ នែើ្រីជីួួយអំ្កក្ុងការ
កំែត ់ទំហំដែលភាពអាចពមងកោនជាទចូនៅ។

សរបុពីជំួរឈរនីិម្មយួៗ

កានដ់តង្ហាយមសួលពមងីក កានដ់តលំោកពមងីក

5+ + =

3+ + =

6+ + =

10+ + =

7+ + =

3+ + =

នៅតុើស�ម្មមភាពខាៃ ងំបះុណាា ទា�ទ់្ធង
និឹងភាពអាចំពក្រងី�បានិ?

នៅតុើស�ម្មមភាពនៅនិ�អាចំពក្រងឹងសក្រ�បភ់ាពអាចំពក្រងី�បានិ
យាះ ង�ូចំនៅម្មតចំ? 

លទ្ធធ�លពីការវាយតុនៃម្មៃ គូំនិិតុយនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួលថុ្នា�ជ់ាតុិ

ោទ/ចាំស នដ្ឋាយមានការដកសម្រួលោទ/ចាំស នទ

រ លឹងមា ំ

រ លឹងមា ំ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

�ត្តាត នៃនិភាពអាចំពក្រងី�បានិ

នខុាយ
្រធីយ្រ

B. អំតុែក្របនៅយាជំនិពា�ព់ន័ិធ
នៅ�នៅលើយុទ្ធធសាស្រ្តសតកែ�ល
�និក្រសាប់

នខុាយ
្រធីយ្រ

C. ការ�កំ្រទ្ធសក្រ�បស់�ម្មមភាព

D. ភាពង្ហាយក្រសួល�ុុងការនៅ�េរ 
និិងសក្រម្មបនៅ�ត្តាម្មសាែ និភាព

E. អំងគភាពអំនុិវិតុតក្រតុូវិ�ុ

F. សែិរភាពនៃនិការ�េល់ម្មូលនិិធីិ

A. ភាពអាចំនៅជំឿជា�ន់ៃនិ
ស�ម្មមភាព
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើបញ្ហាា នៃនការពមងីកបដនែ្រមតូវោនពិចាំរណានៅកុ្ងដ្នការ
សក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមារដែរឬនទ?  
នតើគួរដត? 

នតើអ្ំកនលឹងនដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា មបឈ្រជាកល់ាកច់ំន�ះភាព
អាចពមងីកោនសមមាបស់ក្រមភាពនី្រយួៗនដ្ឋាយរនបៀបណា 
(ឬសនងខបសមមាបស់ក្រមភាព ជានមចើន នៅកុ្ង យុទិសាស្រ្តសិ 
INSPIRE នី្រយួៗ)? នតើអ្ំកកំពុងពិចាំរណាការសម្រប
សម្រួលអំែីខ្ុះ? 

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ បញា ីថានតើអំនិរាគ្រនណ៍ាខុ្ះដែលអាចនធីែើការកំែតម់ាមតដ្ឋាា ននដ្ឋាយនជាគជួយ័។

 ◌ ដ្្កដកដមបសក្រមភាពដែលោននស្ើន�ើងដែលនលឹងបនងើើនលទិភាពនៃនការពមងីកបដនែ្រនដ្ឋាយនជាគជួយ័។

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3C: ការកំែតស់ិងដ់្ឋារ និងការត្តា្រដ្ឋាន
ការពមងីកលកខែៈបញឈរ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3D: ការកំែតស់ិងដ់្ឋារ និងការត្តា្រដ្ឋាន
ការពមងីកលកខែៈបញឈរ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4A: ធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខានន់ៃន
សក្រមភាពទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 2C
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ការដែនាបំទសមាា សន ៍និងពិភាកា ដែល អំនុញ្ហាា ត ឱ្យយយនិការ
សម្របសម្ួរលថ្ាកជ់ាតអិាចនមបៀបនធីៀប នងិ គ្ចូ្គងទីត្តាងំគំរចូ  
និងទីត្តាងំន�លនៅ នែើ្រី ីយល់កានដ់តចាស់អំំពីកតិ្តាដែលរ្ួរចំដែក
ែល់ការសម្របសម្រួល និងពមងីកបដនែ្រឱ្យយមាន ភាព នជាគជួយ័។

មបភិព៖ Syntegral

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីយីល់ពិចី្ចណុំ៍ច្ចស្វែដឹល
�ងំ្រៀ�រកភាពិង្រៀ�គំជ័យ័របស់សកមមភាពិ
ង្រៀ�ទ្ធតីា�ំគំំរ ូលកខណ៍ៈ ខុ្លួស�ុ នៃនបរបិទ្ធថ្មីមី  
ន�ិថាង្រៀត�សកមមភាពិ អាច្ចង្រៀធែ�ការ
សម្រាមបសម្រាមលួយ៉ាា �ដូឹច្ចង្រៀមេច្ចង្រៀ� 
ន�ឹលកខខ្លួណ៍ឌ ថ្មីម។ី

សក្រមភាពនកើតន�ើងនៅក្ុងបរ�ិកាសជាកល់ាក ់នៅក្ុងនពលនវលាជាកល់ាក ់ជា្រយួនលឹង្រនុសសេ និងធីនធានជាកល់ាក ់ដែល
ទាងំអំស់ននះរ្ួរចំដែក ែល់ លទិ្លនៃនសក្រមភាពទាងំននាះ។ ការវាយតនៃ្រ្កតិ្តាសំខាន់ៗ នៃនភាពនជាគជួយ័នៅនលើទីត្តាងំគំរចូនធីៀប
នលឹងទីត្តាងំថមីដែលោននស្ើន�ើងអាចជួួយពមងលឹងដ្នការ និងជួួយមកុ្រឱ្យយមានភាព សក្រម ក្ុងការនរៀបចំការសម្របសម្រួល។

បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូការអំនុិវិតុត3 A

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3A បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូនៅលើការអំនុិវិតុត  •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 3

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ការស�ា សនិទី៍ីតាងំន្ថែដំលបានិនៅសុ�នៅ��ង

ទ្ធីត្តាងំកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

សំខានិចំ់ំនៅពា�ភាពនៅជាគូជំយ័
នតើអំែខ្ីុះដែលនលឹងមានសារៈសំខាន់
នៅកុ្ងការអំនុវត ិឬមាននែើ្រី ី
ឱ្យយ សក្រមភាពននះទទួល
ោននជាគជួយ័? សចូ្រកំុនភ្ិច
ពចិាំរណា៖ នសវាក្រម បគុគលិក ការ
បែុិះបណិាល ការត្តា្រដ្ឋាន  

នងិវាយតនៃ្្រ គុែតនៃ្្រ/
ន�លការែ៍ ការមតតួពិនតិយ នងិ
ធានាគុែភាព ធីនធានហរិញា វតែុ 
នងិសមាា រៈន្សេងៗ។

ខុសពីគូំរូ
នតើអំ្កមានគនមមាងនធីែើខុុសពី្រុន
អំែីខុ្ះនម�ពីទីត្តាងំគំរចូ?  

នហតុអំែីកែ៏ចូនច្ាំះ?

វិធិីីសនៅក្រម្មចំនៅជាគូជំយ័
នតើអំែីដែលនធីែើឱ្យយមានការរនំភិើប
បំ្ុតនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាព
របស់អំ្ក? នតើអំែីដែលនធីែើឱ្យយ
អំ្កទទួលោននជាគជួយ័?

បញ្ហាា ក្របឈម្ម
នតើអំ្កគិតថាអំែីដែលអាចបងើ
ឱ្យយមានបញ្ហាា មបឈ្រចំន�ះ
ភាពនជាគជួយ័នៃនការអំនុវតិ?

ចចូរបញ្ចបក់ារសមាា សន្៍រយួ ជា្រយួទីត្តាងំដែលោននស្ើ
ន�ើងនី្រយួៗ

នៅចុងបញ្ចបន់ៃនបទសមាា សនរ៍បស់អំ្ក សចូ្រកំុនភិ្ច ដចករដំលកលទិ្ល រកន�ើញរបស់អំ្កពីការសមាា សនែ៍ល់ទីត្តាងំគំរចូ 
ជា្រយួទីត្តាងំ ដែលោន នស្ើន�ើង នែើ្រីពីមងលឹងដ្នការរបស់ពួកនគ។

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3A បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូនៅលើការអំនុិវិតុត  •  ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 3

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ចុំ�នៅពលនៅនិ�?

នៅតុើខុស�ុអីីំខៃ�?

1. ចចូរនមបៀបនធីៀបទីត្តាងំដែលោននស្ើន�ើងនៅទីត្តាងំគំរចូ។ នតើខុុស�្អំែីខុ្ះ?

2. ចចូរនមបើមបអំបខ់ាងនមកា្រនែើ្រីកីតស់មាគ ល់ភាពខុុស�្។

3. ចំន�ះភាពខុុស�្នី្រយួៗទាងំននះ ចចូរនធីែើការវាយតនៃ្រ្ថានតើវាជា ការសម្រប ដែល ្ ដល់ការ�មំទ ថានតើអំ្កែលឹង្រនិចាស់ និងមតូវ ការពត័ម៌ាន
បដនែ្រ ឬថានតើមាន ោតស់មាធាតុសំខាន់ៗ ដែលអាចមាន សារៈសំខានច់ំន�ះភាពនជាគជួយ័ដែរឬនទ។

4. ចចូរពិចាំរណាគចូសរងែងម់ត�បន់ៅទីត្តាងំដែលោននស្ើន�ើង នែើ្រីពីិភាកា អំំពីសមាសធាតុដែលោត។់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3A បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូនៅលើការអំនុិវិតុត  •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3

សំខានិច់ំំនៅពា�ភាព
នៅជាគូជំយ័
នតើមានអំែីដែលសំខាន ់ 

ឬមានតនៃ្រ្បំ្ុតចំន�ះភាព
នជាគជួយ័ នៃនសក្រមភាពរបស់
អំ្ក? នតើអំែីដែលមានឥទិិពល
បំ្ុត

�ត្តាត �កំ្រទ្ធ
នតើកតិ្តាអំែីខុ្ះដែល្រនិសចូវ
សំខានច់ំន�ះភាពនជាគជួយ័
នៃនសក្រមភាព បុុដនិនៅដតមាន
លកខែៈ�មំទ? 

វិធិីីសនៅក្រម្មចំនៅជាគូជំយ័
នតើអំ្កអាច្ិល់ការដែនាំ
អំែីខុ្ះែល់អំ្កអំនុវតិម្ាកន់ទៀត 

នែើ្រីជីួួយពួក�តឱ់្យយទទួល
ោននជាគជួយ័?

បញ្ហាា ក្របឈម្ម និិង
ការសក្រម្មបកែ�លក្រតុូវិការ
នតើកតិ្តាអំែីខុ្ះដែលបណិាលឱ្យយ
មានបញ្ហាា មបឈ្រ? នតើអំ្កនលឹង
នធីែើខុុសពី្រុនអំែីខុ្ះ មបសិននបើ
អំ្ក ោន នធីែើ្រិងនទៀត?

ទ្ធីត្តាងំគូំរូ

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ ការស�ា សនិទី៍ីតាងំគំំរូ

ចចូរសមាា សបុគគល្រកពីទីត្តាងំសក្រមភាពនែើ្រ ឬទីត្តាងំក្ុង្រចូលដ្ឋាា ន ដែលោន បង្ហាា ញលទិ្ល នែើ្រីនីរៀនសចូមតពីបទពិនសាធីនរ៍បស់ពួកនគ។  
សចូ្រចងចាំថំាវាជាការសំខានដ់ែលទីត្តាងំននះមតូវដតជាកដន្ងដែលសក្រមភាពមតូវោនសាកលីង និងបង្ហាា ញថាមានមបសិទិភាព។ សមមាប់
សំែួរនី្រយួៗ សចូ្រសិាប ់និងដែនា ំអំ្កន�្ើយ ឱ្យយពិចាំរណា អំំពីមគប ់ទិែាភាពនៃនការអំនុវតិសក្រមភាព ដែលរ្ួរមាន៖ នសវា បុគគលិក  
ការបែុិះបណិាល ការត្តា្រដ្ឋាន និងការវាយតនៃ្រ្ តនៃ្រ្/ន�លការែ៍ ការមតួតពិនិតយ និង ការធានា គុែភាព ធីនធានហិរញា វតែុ និងវតែុ សំខាន់ៗ ។

បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូការអំនុិវិតុត3A
ឧបរ�ណ៍្ឌ

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ចចូរសមាា សអ្ំក្ិល់ពត័ម៌ានសំខានព់ីទីត្តាងំគំរចូ ន�លគឺអ្ំកដែលមាន បទពិនសាធីនន៍មចើនកុ្ងការនធីែើដ្នការ 

ឬអំនុវតិសក្រមភាពគំរចូ។ ការសមាា សនអ៍ាចនធីែើន�ើងនដ្ឋាយផ្លាទ ល់ ឬត្តា្រទចូរស័ពទ។

2 បនាទ ប្់រក នដ្ឋាយនមបើទម្រងប់ទសមាា សនែ៍ចូច�្ ចចូរនធីែើការសមាា ស អ្ំក្ិល់ ពត័ម៌ាននៅកដន្ងន�លនៅ 
ដែលអ្ំកចងន់ធីែើពមងីកសក្រមភាព ដែលោន នម�ងទុក។

3 ចចូរដចករដំលកកំែតស់មាគ ល់ជា្រយួមកុ្ររបស់អ្ំក រចួឱ្យយអ្ំកទាងំអំស់�្ អាន ចន្្រើយសមាា សនជ៍ា្រុន 
នែើ្រីនីធីែើការពិភាកា។

4 ចចូររ្ួរ�្នធីែើការនមបៀបនធីៀប និង គ្ចូ្គងការន�្ើយតបនៃនទីត្តាងំគំរចូ ជា្រយួ នលឹង ការន�្ើយតបទីត្តាងំដែលោននស្ើ
ន�ើង។ ចចូរកតស់មាគ ល់ភាពខុុស�្ខ្ាងំដែលធាតុមតូវោនចាំតទុ់កថាជាចំែុច “សំខាន”់ នៅនលើទីត្តាងំគំរចូ 
និងដែលរពំលឹងថាជាចំែុច “សំខាន”់ នៅនលើទីត្តាងំន�លនៅ។

5 ចចូរគចូសមាគ ល់ថានតើភាពខុុស�្ទាងំននះណាខ្ុះដែលអាចជាហានិភិយ័ចំន�ះភាពនជាគជួយ័របស់ទីត្តាងំ
ដែលោននស្ើន�ើង នហើយថានតើការសម្រប សម្រួលតិចតួច អាចបនញ្ច ៀសហានិភិយ័ទាងំននាះដែរឬនទ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ចចូរនធីែើការកតម់ត្តាក្ុងនពលសមាា សន។៍

 ◌ សចូ្រសួរសំែួរត្តា្រដ្ឋាន និងសំែួរបញ្ហាា ក។់

 ◌ សចូ្រទទួលយកបទពិនសាធីនរ៍បស់្រនុសសេជាភិសិុត្តាងមានមបន�ជួន។៍

 ◌ ចចូរសិាបន់ដ្ឋាយយកចិតិទុកដ្ឋាកន់ចូវកតិ្តាបរ�ិកាស កតិ្តានពលនវលា និងកតិ្តា្រនុសសេ។

 ◌ ដចករដំលកមត�ប្់រកវញិនចូវលទិ្លរកន�ើញទាងំជា្រយួទីត្តាងំគំរចូ និងទីត្តាងំថម ីនែើ្រីពីមងលឹងដ្នការ  
និង្ដល់សុពលភាពលទិ្លរក ន�ើញសំខាន់ៗ  របស់មកុ្រអំ្ក។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 3A
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សំខានិច់ំំនៅពា�ភាព
នៅជាគូជំយ័
នតើមានអំែីដែលសំខាន ់ 

ឬមានតនៃ្រ្បំ្ុតចំន�ះភាព
នជាគជួយ័ នៃនសក្រមភាពរបស់
អំ្ក? នតើអំែីដែលមានឥទិិពល
បំ្ុត

�ត្តាត �កំ្រទ្ធ
នតើកតិ្តាអំែីខុ្ះដែល្រនិសចូវ
សំខានច់ំន�ះភាពនជាគជួយ័
នៃនសក្រមភាព បុុដនិនៅដតមាន
លកខែៈ�មំទ? 

វិធិីីសនៅក្រម្មចំនៅជាគូជំយ័
នតើអំ្កអាច្ិល់ការដែនាំ
អំែីខុ្ះែល់អំ្កអំនុវតិម្ាកន់ទៀត 

នែើ្រីជីួួយពួក�តឱ់្យយទទួល
ោននជាគជួយ័?

បញ្ហាា ក្របឈម្ម និិង
ការសក្រម្មបកែ�លក្រតុូវិការ
នតើកតិ្តាអំែីខុ្ះដែលបណិាលឱ្យយ
មានបញ្ហាា មបឈ្រ? នតើអំ្កនលឹង
នធីែើខុុសពី្រុនអំែីខុ្ះ មបសិននបើ
អំ្ក ោន នធីែើ្រិងនទៀត?

ទ្ធីត្តាងំគូំរូ

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ ការស�ា សនិទី៍ីតាងំគំំរូ

ចចូរសមាា សបុគគល្រកពីទីត្តាងំសក្រមភាពនែើ្រ ឬទីត្តាងំក្ុង្រចូលដ្ឋាា ន ដែលោន បង្ហាា ញលទិ្ល នែើ្រីនីរៀនសចូមតពីបទពិនសាធីនរ៍បស់ពួកនគ។  
សចូ្រចងចាំថំាវាជាការសំខានដ់ែលទីត្តាងំននះមតូវដតជាកដន្ងដែលសក្រមភាពមតូវោនសាកលីង និងបង្ហាា ញថាមានមបសិទិភាព។ សមមាប់
សំែួរនី្រយួៗ សចូ្រសិាប ់និងដែនា ំអំ្កន�្ើយ ឱ្យយពិចាំរណា អំំពីមគប ់ទិែាភាពនៃនការអំនុវតិសក្រមភាព ដែលរ្ួរមាន៖ នសវា បុគគលិក  
ការបែុិះបណិាល ការត្តា្រដ្ឋាន និងការវាយតនៃ្រ ្តនៃ្រ្/ន�លការែ៍ ការមតួតពិនិតយ និង ការធានា គុែភាព ធីនធានហិរញា វតែុ និងវតែុ សំខាន់ៗ ។

បរបិទ្ធនៃនិការវិភិាគូការអំនុិវិតុត3A
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ការស�ា សនិទី៍ីតាងំន្ថែដំលបានិនៅសុ�នៅ��ង

ទ្ធីត្តាងំកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

សំខានិចំ់ំនៅពា�ភាពនៅជាគូជំយ័
នតើអំែខ្ីុះដែលនលឹងមានសារៈសំខាន់
នៅកុ្ងការអំនុវតិ ឬមាននែើ្រី ី
ឱ្យយ សក្រមភាពននះទទួល
ោននជាគជួយ័? សចូ្រកំុនភ្ិច
ពចិាំរណា៖ នសវាក្រម បគុគលិក ការ
បែុិះបណិាល ការត្តា្រដ្ឋាន  

នងិវាយតនៃ្្រ គុែតនៃ្្រ/
ន�លការែ៍ ការមតតួពិនតិយ នងិ
ធានាគុែភាព ធីនធានហិរញា វតែុ 
នងិសមាា រៈន្សេងៗ។

ខុសពីគូំរូ
នតើអំ្កមានគនមមាងនធីែើខុុសពី្រុន
អំែីខុ្ះនម�ពីទីត្តាងំគំរចូ?  

នហតុអំែីកែ៏ចូនច្ាំះ?

វិធិីីសនៅក្រម្មចំនៅជាគូជំយ័
នតើអំែីដែលនធីែើឱ្យយមានការរនំភិើប
បំ្ុតនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាព
របស់អំ្ក? នតើអំែីដែលនធីែើឱ្យយ
អំ្កទទួលោននជាគជួយ័?

បញ្ហាា ក្របឈម្ម
នតើអំ្កគិតថាអំែីដែលអាចបងើ
ឱ្យយមានបញ្ហាា មបឈ្រចំន�ះ
ភាពនជាគជួយ័នៃនការអំនុវតិ?

ចចូរបញ្ចបក់ារសមាា សន្៍រយួ ជា្រយួទីត្តាងំដែលោននស្ើ
ន�ើងនី្រយួៗ

នៅចុងបញ្ចបន់ៃនបទសមាា សនរ៍បស់អំ្ក សចូ្រកំុនភិ្ច ដចករដំលកលទិ្ល រកន�ើញរបស់អំ្កពីការសមាា សនែ៍ល់ទីត្តាងំគំរចូ 
ជា្រយួទីត្តាងំ ដែលោន នស្ើន�ើង នែើ្រីពីមងលឹងដ្នការរបស់ពួកនគ។
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ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ចុំ�នៅពលនៅនិ�?

នៅតុើខុស�ុអំីីខៃ�?

1. ចចូរនមបៀបនធីៀបទីត្តាងំដែលោននស្ើន�ើងនៅទីត្តាងំគំរចូ។ នតើខុុស�្អំែីខុ្ះ?

2. ចចូរនមបើមបអំបខ់ាងនមកា្រនែើ្រីកីតស់មាគ ល់ភាពខុុស�្។

3. ចំន�ះភាពខុុស�្នី្រយួៗទាងំននះ ចចូរនធីែើការវាយតនៃ្រ្ថានតើវាជា ការសម្រប ដែល ្ ដល់ការ�មំទ ថានតើអំ្កែលឹង្រនិចាស់ និងមតូវ ការពត័ម៌ាន
បដនែ្រ ឬថានតើមាន ោតស់មាធាតុសំខាន់ៗ ដែលអាចមាន សារៈសំខានច់ំន�ះភាពនជាគជួយ័ដែរឬនទ។

4. ចចូរពិចាំរណាគចូសរងែងម់ត�បន់ៅទីត្តាងំដែលោននស្ើន�ើង នែើ្រីពីិភាកា អំំពីសមាសធាតុដែលោត។់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់

ការសម្របដែលមានលកខែៈ�មំទ

មតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រ

ធាតុសំខាន់ៗ ដែលោត់
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពរបស់អ្ំកពិចាំរណាអំំពីភាពខុុស�្
កុ្ងចំនណា្រទីត្តាងំដែលោនកំែតន់�លនៅដែរឬនទ? 
នតើគួរដត?

បនាទ បព់ីការវភិាគបរបិទនៃនការអំនុវតិមតូវោនបញ្ច ប ់នតើ 
អាចនធីែើការ ពិភាកា ជា្រយួនៃែគចូអំនុវតិសក្រមភាពនែើ្រីគីិត
ពីការសម្របសម្រួលដែលមតូវការដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ការយល់អំំពីកតិ្តានានាដែលនៅរកនជាគជួយ័នៅទីត្តាងំគំរចូ

 ◌ ការយល់អំំពីថានតើកតិ្តាទាងំននាះមាននៅទីត្តាងំន�លនៅដែរឬនទ

 ◌ គំនិតសិីពីការសម្របសម្រួលដែលអាចមតូវការនៅទីត្តាងំន�លនៅនែើ្រីធីានាថា មានកតិ្តាសំខានស់មមាបភ់ាពនជាគជួយ័

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2B: ការអំនុវតិសក្រមភាពបញ្ចបអ់ំំនពើហិងា
នលើកុមារ និងកម្រងភិសិុត្តាង

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2C: ការវាយតនៃ្រ្ភាពអាចពមងីកោន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3B: ការវាយតនៃ្រ្ស្រតែភាពអំងគភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4A: ធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខានន់ៃន
សក្រមភាពទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 3A
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale
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M1. ធ្វើត�អ្នងគភា�បា�ម្រួតួត�ិ�ិតយគួធ្វើម្រួមាង�ីម��កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M2.  ធ្វើត�ប�គួគលិកយល់អ្នំ�ីធ្វើគ្មាលការណ៍៍មូលដ្ឋាា � �ិងធ្វើ�ត�ផលសូម្រួមាបក់ារ តាមដ្ឋា�កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M3. ធ្វើត��ួកធ្វើគួមា�ម្រួប��័ធសូម្រួមាបម់្រួបមូល �ិងបញ្ញចូ លទិ�ុ�យ័កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M4.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា���ាៈកុ�ងការធ្វើរៀបចំំ �ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធ សូម្រួមាបត់ាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍
អ្នំ�ីវិឌ្ឍឍ�ភា�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M5. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ុ�ងការធ្វើរៀបចំំ �ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធ តាមដ្ឋា� កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M6. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�ក�ំ�យទូរ័ ឬវិ�ិីការកតម់្រួតាទិ�ុ�យ័តាមដ្ឋា� ធ្វើផេងធ្វើទៀតកែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M7.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�ប�គួគលិកកែ�លយល់�ីធ្វើគ្មាលការណ៍៍ជាមូលដ្ឋាា �ម្លៃ�ការតាមដ្ឋា� ឬ�
រ�មុាកក់ែ�លធ្វើម�លធ្វើ� មា�សូមតិភា� កុ�ងការធ្វើរៀ�សូូម្រួតអ្នំ�ី កិចំចការធ្វើ�ះកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M8.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា���ាៈកុ�ងការធ្វើរៀបចំំម្រួប��័ធសាមញ្ញញ សូម្រួមាបត់ាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍
អ្នំ�ីវិឌ្ឍឍ�ភា�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M9. សូរ�បមក ធ្វើត�អ្នងគការមា�សូមតិភា�តាមដ្ឋា� សូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាង កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

សម្មតុែភាពត្តាម្មដានិ
ស្រតែភាពក្ុងត្តា្រដ្ឋាន និងរាយការែ៍អំំពីសក្រមភាព និងវឌ្ឍឍនភាព គនមមាងគឺជា្រុខុង្ហារសំខាន្់រយួនៃនការមគបម់គង ត្តា្រដបប បនាុ ំ 
មបសិទិភាព និង គែននយយភាព។

ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីសម្មតុែភាពត្តាម្មដានិរបស់អំងគភាពនៅនិ�៖
នតើអាចនិ�យអំែីខុ្ះអំំពីស្រតែភាពត្តា្រដ្ឋានរបស់អំងគភាពក្ុងការ�មំទសក្រមភាពពមងីកនែើ្រីទីបស់ាើ ត ់VAC?

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនយួបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍នីៃែគចូអំនុវត ិINSPIRE ដែរឬនទ?

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 4 នៃនិ 5
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S1. សូរ�បមក ធ្វើត�ធ្វើបសូកកមារបស់ូអ្នងគភា�ធ្វើ�ះម្រួសូបធ្វើ��ឹងម្រួកបខ្លួណ័៍ឌ  �ិង ធ្វើបសូកកមា 
INSPIRE កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S2. ធ្វើត�អ្នងគភា�បា�ធ្វើ�ើ�ការជាមយួ �ិង/ឬមា� បទ�ិធ្វើសា��ស៍ូម្រួមបសូម្រួមួល ជាមយួអ្នុក
កែ�លចូំលរមួកុ�ងការទបស់ាា ត ់ឬធ្វើ�ៃ�យតបចំំធ្វើ�ះ VAC កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S3. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងជាមយួអ្នុកអ្ន��វិតុ VAC ធ្វើ�កុ�ងកែផុក យ�ទធសាស្ត្រសូុ 
INSPIRE ធ្វើផេងគុ្មា (ការអ្ន��វិតុ �ិងការ�ម្រួងឹង ចំាប ់បទដ្ឋាា � �ិងគួ�ណ៍តម្លៃមៃ បរ�ិកាសូ
សូ�វិតិិភា� ការគ្មាមំ្រួទ�ីឪ��កមុាយ �ិងអ្នុកកែ�ទា ំការ�ម្រួងឹងម្រួបាកច់ំំណូ៍ល �ិងធ្វើសូ�ាកិចំច 
ការធ្វើ�ៃ�យតប �ិងធ្វើសូវាគ្មាមំ្រួទ ការអ្នបរ់ ំ�ិងបំណិ៍�ជីំវិតិ) កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S4. ធ្វើត�អ្នងគការធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងជាមយួសូ�គួម�រ៍ង�មយួ �ូចំជាសូ�គួម�ក៍ែ�ល
កែផែកធ្វើល�ភ័ូមសិាស្ត្រសូុ សាសូន្ទា វិជិាា ជំីវិៈ ឬផលម្រួបធ្វើ�ជំ��៍ធ្វើ�បាយកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S5. ធ្វើត�មា�សូូចំន្ទាករ ឬភ័ស័ូុ�តាង�មយួ កែ�លបង្ហាា ញថាអ្នងគភា� មា�ធ្វើករ ុ�ធ្វើ�ា ះ 
លែកុ�ងចំំធ្វើ�មម្រួបជាជំ�កែ�លខ្លួៃួ�ផែល់ធ្វើសូវាកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S6. ធ្វើត�វិសិាលភា�របស់ូអ្នងគភា�មា�លកខណ៍ៈទូលំទូលាយម្រួគួបម់្រួគ្មា�ធ់្វើ��មីមី្រួគួប�ណ៍ែ ប់
ធ្វើល�ចំំ�ួ�ម្រួបជាជំ�ចាបំាចំត់ាមរយៈសូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាងកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S7. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងលែជាមយួអ្នុកធ្វើ�ើ�ធ្វើសូចំកុីសូធ្វើម្រួមចំចំិតុកុ�ងមូលដ្ឋាា � 
អ្នងគការ �ិងទីភុាកង់្ហាររដ្ឋាា ភ័បិាលកែ�ល�ក�់�័ធកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S8. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�បទ�ិធ្វើសា��ធ៍្វើ�ើ�ការជាមយួម្រួបជាជំ�ធ្វើគ្មាលធ្វើ�ម្លៃ�សូកមាភា�កែ�ល
បា�ធ្វើសូុ�ធ្វើ��ងកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S9. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�សូកមាភា�កែ�លមា�ម្រួសាបក់ែ�លអាចំធ្វើ�ើ�ការ�ម្រួងឹងធ្វើ��មីសីូធ្វើម្រួមចំ
ធ្វើគ្មាលធ្វើ�របស់ូគួធ្វើម្រួមាង INSPIRE កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីការនៅរៀបចំំនៅក្រតុៀម្ម និិងទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង សងគម្មរបស់ អំងគភាពនៅនិ�?
នតើអាចនិ�យអំែីោនខុ្ះអំំពីទំនាកទ់ំនងសងគ្ររបស់អំងគភាព និងរនបៀបដែល ទំនាកទ់ំនងសងគ្រននាះអាចរ្ួរចំដែកក្ុង
សក្រមភាពពមងីកនែើ្រីទីបស់ាើ ត ់VAC?

ការនៅក្រតុៀម្មខៃួនិរបស់អំងគភាពសក្រ�បក់ារង្ហារ និិងទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង សងគម្មនៅ�ើម្មីបីញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ

នបសកក្រម គុែតនៃ្រ្ និងន�លនៅរបស់អំងគភាពគួរមសប ឬែចូច�្ ជា្រយួមកបខុែឌ  INSPIRE។ ជាងននះនៅនទៀត អំងគភាព្រនិនធីែើ
មបតិបតិិការដតឯងន�ើយ ពួកនគមានទំនាកទ់ំនងជា្រយួបុគគល សាែ បន័ និងអំងគភាពន្សេងនទៀត។

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនួយបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍ីនៃែគចូអំនុវតិ INSPIRE  
ដែរឬនទ?

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 5

មបភិព៖ Syntegral , Assessing partner capacity for behavior change activities

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីកីំណ៍តថ់ាង្រៀត�សមតែភាពិ
របស់នៃដឹគូំអំនុវតតសកាត នុពិលបងំ្រៀពិញតាម
តម្រាមូវការនៃនស្វែ�នការសកមមភាពិ�តិ
បានកម្រាមតិណា ង្រៀហិ�យថាង្រៀត�  
និ�ង្រៀ�ច្ចំណុ៍ច្ចណាស្វែដឹល សមតែភាពិង្រៀ�ះ
នឹ�ម្រាតូវការការពិម្រា�ឹ�បស្វែនែម។

ការវាយតនៃ្រ្អំងគភាពនៃែគចូនែើ្រីយីល់អំំពីចំែុចខ្ាងំ  
និងធីនធានរបស់អំងគភាពននាះ។

ការនមជួើសនរ ើសនៃែគចូដែលមាន
ស្រតែភាពនរៀបចំលអគឺមាន
សារៈសំខានែ់ចូចជាការនមជួើសនរ ើស
សក្រមភាពនដ្ឋាយមបុងមបយត័្
សមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រែចូនច្ាំះ
ដែរ។ ការដសែងរក ការ្គចូ្គង និង
ការពមងលឹងនៃែគចូ គឺជាដ្្ក្រយួែ៏
សំខាន ់ក្ុងការ មប្រចូលធីនធាន 
និងែំនែើ រការដ្នការសក្រមភាព
របស់អំ្កនែើ្រីបីញ្ចប ់អំំនពើហិងានលើ
កុមារ។

ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព3 B

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីសម្មតុែភាពធីនិធានិម្មនុិសេរបស់អំងគភាពនៅនិ�៖
នតើអាចនិ�យអំែីខុ្ះអំំពីធីនធាន្រនុសសេនិងជំួនាញ បទពិនសាធីន ៍និង ចំនែះែលឹងរបស់អំងគភាព ដែលពួកនគនា្ំរកនែើ្រីពីមងីក
សក្រមភាព ទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ?

សម្មតុែភាពធីនិធានិម្មនុិសេ
គនមមាងទាងំអំស់ពលឹងដ្អកនៅនលើ្រនុសសេដែលមានជំួនាញ ចំនែះែលឹង និងបទពិនសាធីនម៍តលឹ្រមតូវ ការសហការ�្។ ធីនធាន្រនុសសេ
្រនិចាំោំចម់ានបទពិនសាធីនព៍ី្រុន្រកន�ើយ បុុដនិពួកនគ មាន ស្រតែភាពត្តា្ររយៈការបែុិះបណិាល និងការ�មំទ។

H1.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ុ�ងការកំណ៍ត់
ធ្វើគ្មាលធ្វើ�គួធ្វើម្រួមាង �ិងគួធ្វើម្រួមាងធ្វើរៀបចំំ កែផ�ការធ្វើ��មីសីូធ្វើម្រួមចំ ធ្វើគ្មាលធ្វើ�ទាងំធ្វើន្ទាះកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H2.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៍ុ�ងគួធ្វើម្រួមាងអ្នបរ់ ំ 
ឬការផ្លាៃ ស់ូបុូរឥរ�ិប�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H3.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគការកែ�លមា�ជំំន្ទាញកែផុកផេ�ើផាយ ការសូម្រួមប
សូម្រួមួល ការធ្វើល�កទឹកចិំតុ ឬការបធ្វើម្រួងៀ�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H4.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ែផុកធ្វើរៀបចំំ  
�ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធតាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍សាមញ្ញញ ធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H5.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ច៏ាបំាចំធ់្វើ��មីអី្ន��វិតុ
សូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាងកែ�លបា�ធ្វើសូុ�ធ្វើ��ង?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H6.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា��ំធ្វើណ៍� រការសូម្រួមាបក់ារទាកទ់ាញ ធ្វើម្រួជំ�សូធ្វើរ �សូ �ិង បណុ៍� ះប�ុល
ប�គួគលិក �ិងអ្នុកសូា័ម្រួគួចិំតុ�ាីៗកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H7.  ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះវិ�ិិធ្វើ�គួធ្វើទៀងទាតធ់្វើ�ធ្វើល�ការបណុ៍� ះប�ុល �ិងការ អ្នភ័វិិឌ្ឍឍ�វ៍ិជិាា ជំីវិៈ
របស់ូប�គួគលិក �ិងអ្នុកសូា័ម្រួគួចិំតុរបស់ូខ្លួៃួ�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនួយបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍ីនៃែគចូអំនុវតិ INSPIRE  
ដែរឬនទ?

វាយតនៃ្រ្អំងគភាពនលើកតិ្តានី្រយួៗ។ មានចំនួន 3 ដ្្ក៖ ស្រតែភាព្រនុសសេ ការនរៀបចំនមតៀ្រសមមាបក់ារង្ហារ និង ទំនាកទ់ំនងសងគ្រ 
នែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ និងស្រតែភាពត្តា្រដ្ឋាន។

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ តុម្លៃ�ះស�តុែភាពរបស់អងគភាព

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 5

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3B ការវាយតុនៃម្មៃភាពអាចំពក្រងី�បានិ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 5

អំងគភាព

បុគូគលទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង

អំុ�បំនៅពញទ្ធក្រម្មងន់ៅនិ� កាលបរនិៅចំេទ្ធពិនិិតុយនៅម្មើលនៅ�ើងវិញិ

ទ្ធីត្តាងំ 

អំុីកែម្មលនៅលខទូ្ធរស័ពេ

�ុ�ំំនៅណ្ឌើ រការ ទ្ធីត្តាងំភូិម្មសិាស្រ្តសតក្របតុិបតុតិការ

ក្របភិពមូ្មលនិិធីិទ្ធំហិំ�វិកិាសរបុ

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ សូ�ម្រាប�ូលពត័ុ�៌និសំខានិ់ៗ អំពីអងគភាព

នៃ�គូូបចំចុបីនិុ
នៃ�គូូកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

ធីនិធានិម្មនុិសេ

ចំនួនសរបុបុគគលិកនធីែើការនពញនមុាងទទួលោនមោកដ់ខុ

ចំនួនសរបុបុគគលិកនធីែើការនម�នមុាងទទួលោនមោកដ់ខុ

ចំនួនបុគគលិកសម័មគចិតិសរបុ

តិចតួច ្រយួចំនួន នមចើន 

ភាគរយ (%) ឬចំនួនបុគគលិកដែលលាឈប ់ឬមតូវោនបញឈប/់ បនែិញពីការង្ហារនចញជានរៀងរាល់ឆ្្នាំំ

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តដ្្ករែាោល

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តនធីែើការនដ្ឋាយផ្លាទ ល់ជា្រយួមបជាជួន (បុគគលិកទំនាកទ់ំនង)

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តការត្តា្រដ្ឋាន និង/ឬការវាយតនៃ្រ្

នតើមានបុគគលិកទំនាកទ់ំនងបុុនាម ននាកដ់ែលមានសញ្ហាា បម័តជំួនាញ/  
ការបែុិះបណិាល? ទាងំអំស់

ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពនៃ�គូូ3B
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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តុក្រម្មូវិការជំំនិួយបនៅចំច�នៅទ្ធស
នតើជួំនួយបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះ ដែលអាចជួួយឱ្យយអំងគភាព ននះក្ាយជានៃែគចូលអ សមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាព?

នៅតុើអំងគភាពនៅនិ�ចូំលរមួ្មនៅ��ុុងកែ�និការស�ម្មមភាពយាះ ង�ូចំនៅម្មេចំនៅ�ើម្មីបីញ្ចចប ់អំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ?
នតើពួកនគ ឬនតើពួកនគអាចនដ្ឋាះមសាយបុនរលកខខុែឌ ដែលចាំោំចណ់ា្រយួ នែើ្រីសីនម្រចលទិ្លនៃនដ្នការសក្រមភាពដែរឬនទ?

នតើពួកនគ ឬនតើពួកនគអាចកាតប់នែយហានិភិយ័ណា្រយួ ចំន�ះការ សនម្រច លទិ្លដ្នការសក្រមភាពដែរឬនទ?

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ កំណ៍តុភ់ាពស�ម្រាសបរបស់អងគភាព

អំងគភាព នៃ�គូូបចំចុបីនិុ
នៃ�គូូកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

នតើអំងគភាពមានស្រតែភាពអំែីខុ្ះ
�កព់ន័ិនលឹង....?

សរបុពីជំួរឈរនិីម្មយួៗ
ស្រតែភាពខុ្ពស់ជាង្រុន ស្រតែភាពទាបជាង្រុន 

ការធ្វើរៀបចំំធ្វើម្រួតៀមរបស់ូអ្នងគភា�
សូម្រួមាបក់ារង្ហារ VAC  
�ិងទំន្ទាកទ់ំ�ងសូងគម

សូមតិភា�តាមដ្ឋា�

សូមតិភា���ធា�ម��សូេ

9+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

9+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត នទខុ្ះៗ

7+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត នទខុ្ះៗ

នៅតុើនៃ�គូូអំងគភាពនៅនិ��និ
ភាពរងឹ��ំក្រម្មតិុណា? 

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

លទ្ធធ�លពីការវាយតុនៃម្មៃ គូំនិិតុយនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួល 
ថុ្នា�ជ់ាតុិ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ចចូរបំនពញការវាយតនៃ្្រជាការសមាា សន ៍ឬការវាយតនៃ្្រខួ្ុនឯង។ ដសែងរកពត័ម៌ាន�មំទសមមាបច់ន្្រើយ។

2 ចចូរបចូកសរបុការនមជួើសនរ ើសសមមាបជួ់ួរឈរនី្រយួៗ។ ចចូរន ទ្រសរបុរងទាងំននះសមមាបដ់្្កនី្រយួៗនៅ
ជួំហានទី 3 នៃនឧបករែ៍ (កំែតភ់ាពស្រមសបរបស់អំងគការ)។

3 យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ + មកុ្រធីនធាន ពិនិតយន�បល់ នលើការបែុិះ បណិាលបនច្ចកនទស  
ការ�មំទ ការកសាងស្រតែភាព ឬការដកសម្រួល ដែលអ្ំក ោនគិតទុកជា្ុរននែើ្រីពីមងលឹងភាពជានៃែគចូននះ។ 
ចំែុចននះអាចអំនុវតិនដ្ឋាយសហការជា្រយួអំងគការដែលកំពុងនធីែើការវាយតនៃ្្រ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ សចូ្រន្រើលការវាយតនៃ្រ្អំំពីបរ�ិកាសរបស់អំ្ក៖ ការវភិាគតួអំងគ (ឧបករែ៍ 1D) សមមាបអ់ំ្កដែលចចូលរ្ួរ។

 ◌ បញ្ហាា កន់ៅអំងគភា�នានាថា ពំុមានចន្រ្ើយ “មតលឹ្រមតូវ” នទ។ យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិកំពុងដសែងរក្រនធីាោយ
នែើ្រីបីនងើើតភាពស្រមសបលអបំ្ុត និង�មំទនៃែគចូ។

 ◌ ដសែងរកគំរចូនៅទចូទាងំសាែ បន័សមមាបក់ារសនម្រចចិតិក្ុងរចូបភាពធីំ។

 ◌ យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិ+ មកុ្រធីនធានគួររកាចន្រ្ើយ របស់ អំងគភាព នានាជាការសមាា ត ់និងបង្ហាា ញចន្រ្ើយ
ទាងំននាះដតជា្រយួ អំងគភាពខុ្ួន ឯង បុុនណាះ ះ។
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អំងគភាព

បុគូគលទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង

អំុ�បំនៅពញទ្ធក្រម្មងន់ៅនិ� កាលបរនិៅចំេទ្ធពិនិិតុយនៅម្មើលនៅ�ើងវិញិ

ទ្ធីត្តាងំ 

អំុីកែម្មលនៅលខទូ្ធរស័ពេ

ឆុ្នាំ�ំំនៅណ្ឌើ រការ ទ្ធីត្តាងំភូិម្មសិាស្រ្តសតក្របតុិបតុតិការ

ក្របភិពមូ្មលនិិធីិទ្ធំហិំ�វិកិាសរបុ

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ សូ�ម្រាប�ូលពត័ុ�៌និសំខានិ់ៗ អំពីអងគភាព

នៃ�គូូបចំចុបីនិុ
នៃ�គូូកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

ធីនិធានិម្មនុិសេ

ចំនួនសរបុបុគគលិកនធីែើការនពញនមុាងទទួលោនមោកដ់ខុ

ចំនួនសរបុបុគគលិកនធីែើការនម�នមុាងទទួលោនមោកដ់ខុ

ចំនួនបុគគលិកសម័មគចិតិសរបុ

តិចតួច ្រយួចំនួន នមចើន 

ភាគរយ (%) ឬចំនួនបុគគលិកដែលលាឈប ់ឬមតូវោនបញឈប/់ បនែិញពីការង្ហារនចញជានរៀងរាល់ឆ្្នាំំ

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តដ្្ករែាោល

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តនធីែើការនដ្ឋាយផ្លាទ ល់ជា្រយួមបជាជួន (បុគគលិកទំនាកទ់ំនង)

ចំនួនបុគគលិកសមមាបដ់តការត្តា្រដ្ឋាន និង/ឬការវាយតនៃ្រ្

នតើមានបុគគលិកទំនាកទ់ំនងបុុនាម ននាកដ់ែលមានសញ្ហាា បម័តជំួនាញ/  
ការបែុិះបណិាល? ទាងំអំស់

ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពនៃ�គូូ3B
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ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីសម្មតុែភាពធីនិធានិម្មនុិសេរបស់អំងគភាពនៅនិ�៖
នតើអាចនិ�យអំែីខុ្ះអំំពីធីនធាន្រនុសសេនិងជំួនាញ បទពិនសាធីន ៍និង ចំនែះែលឹងរបស់អំងគភាព ដែលពួកនគនា្ំរកនែើ្រីពីមងីក
សក្រមភាព ទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ?

សម្មតុែភាពធីនិធានិម្មនុិសេ
គនមមាងទាងំអំស់ពលឹងដ្អកនៅនលើ្រនុសសេដែលមានជួំនាញ ចំនែះែលឹង និងបទពិនសាធីនម៍តលឹ្រមតូវ ការសហការ�្។ ធីនធាន្រនុសសេ
្រនិចាំោំចម់ានបទពិនសាធីនព៍ី្រុន្រកន�ើយ បុុដនិពួកនគ មាន ស្រតែភាពត្តា្ររយៈការបែុិះបណិាល និងការ�មំទ។

H1.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ុ�ងការកំណ៍ត់
ធ្វើគ្មាលធ្វើ�គួធ្វើម្រួមាង �ិងគួធ្វើម្រួមាងធ្វើរៀបចំំ កែផ�ការធ្វើ��មីសីូធ្វើម្រួមចំ ធ្វើគ្មាលធ្វើ�ទាងំធ្វើន្ទាះកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H2.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៍ុ�ងគួធ្វើម្រួមាងអ្នបរ់ ំ 
ឬការផ្លាៃ ស់ូបុូរឥរ�ិប�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H3.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគការកែ�លមា�ជំំន្ទាញកែផុកផេ�ើផាយ ការសូម្រួមប
សូម្រួមួល ការធ្វើល�កទឹកចិំត ុឬការបធ្វើម្រួងៀ�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H4.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ែផុកធ្វើរៀបចំ ំ 
�ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធតាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍សាមញ្ញញ ធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H5.  ធ្វើត�មា���ធា�ម��សូេធ្វើ�កុ�ងអ្នងគភា�កែ�លមា�បទ�ិធ្វើសា��ច៏ាបំាចំធ់្វើ��មីអី្ន��វិតុ
សូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាងកែ�លបា�ធ្វើសូុ�ធ្វើ��ង?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H6.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា��ំធ្វើណ៍� រការសូម្រួមាបក់ារទាកទ់ាញ ធ្វើម្រួជំ�សូធ្វើរ �សូ �ិង បណុ៍� ះប�ុល
ប�គួគលិក �ិងអ្នុកសូា័ម្រួគួចិំតុ�ាីៗកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

H7.  ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះវិ�ិិធ្វើ�គួធ្វើទៀងទាតធ់្វើ�ធ្វើល�ការបណុ៍� ះប�ុល �ិងការ អ្នភ័វិិឌ្ឍឍ�វ៍ិជិាា ជំីវិៈ
របស់ូប�គួគលិក �ិងអ្នុកសូា័ម្រួគួចិំតុរបស់ូខ្លួៃួ�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនួយបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍ីនៃែគចូអំនុវត ិINSPIRE  
ដែរឬនទ?

វាយតនៃ្រ្អំងគភាពនលើកតិ្តានី្រយួៗ។ មានចំនួន 3 ដ្្ក៖ ស្រតែភាព្រនុសសេ ការនរៀបចំនមតៀ្រសមមាបក់ារង្ហារ និង ទំនាកទ់ំនងសងគ្រ 
នែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ និងស្រតែភាពត្តា្រដ្ឋាន។

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ តុម្លៃ�ះស�តុែភាពរបស់អងគភាព

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 5



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

S1. សូរ�បមក ធ្វើត�ធ្វើបសូកកមារបស់ូអ្នងគភា�ធ្វើ�ះម្រួសូបធ្វើ��ឹងម្រួកបខ្លួណ័៍ឌ  �ិង ធ្វើបសូកកមា 
INSPIRE កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S2. ធ្វើត�អ្នងគភា�បា�ធ្វើ�ើ�ការជាមយួ �ិង/ឬមា� បទ�ិធ្វើសា��ស៍ូម្រួមបសូម្រួមួល ជាមយួអ្នុក
កែ�លចូំលរមួកុ�ងការទបស់ាា ត ់ឬធ្វើ�ៃ�យតបចំំធ្វើ�ះ VAC កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S3. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងជាមយួអ្នុកអ្ន��វិត ុVAC ធ្វើ�កុ�ងកែផុក យ�ទធសាស្ត្រសូុ 
INSPIRE ធ្វើផេងគុ្មា (ការអ្ន��វិត ុ�ិងការ�ម្រួងឹង ចំាប ់បទដ្ឋាា � �ិងគួ�ណ៍តម្លៃមៃ បរ�ិកាសូ
សូ�វិតិិភា� ការគ្មាមំ្រួទ�ីឪ��កមុាយ �ិងអ្នុកកែ�ទា ំការ�ម្រួងឹងម្រួបាកច់ំំណូ៍ល �ិងធ្វើសូ�ាកិចំច 
ការធ្វើ�ៃ�យតប �ិងធ្វើសូវាគ្មាមំ្រួទ ការអ្នបរ់ ំ�ិងបំណិ៍�ជីំវិតិ) កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S4. ធ្វើត�អ្នងគការធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងជាមយួសូ�គួម�រ៍ង�មយួ �ូចំជាសូ�គួម�ក៍ែ�ល
កែផែកធ្វើល�ភ័ូមសិាស្ត្រសូ ុសាសូន្ទា វិជិាា ជំីវិៈ ឬផលម្រួបធ្វើ�ជំ��៍ធ្វើ�បាយកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S5. ធ្វើត�មា�សូូចំន្ទាករ ឬភ័ស័ូុ�តាង�មយួ កែ�លបង្ហាា ញថាអ្នងគភា� មា�ធ្វើករ ុ�ធ្វើ�ា ះ 
លែកុ�ងចំំធ្វើ�មម្រួបជាជំ�កែ�លខ្លួៃួ�ផែល់ធ្វើសូវាកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S6. ធ្វើត�វិសិាលភា�របស់ូអ្នងគភា�មា�លកខណ៍ៈទូលំទូលាយម្រួគួបម់្រួគ្មា�ធ់្វើ��មីមី្រួគួប�ណ៍ែ ប់
ធ្វើល�ចំំ�ួ�ម្រួបជាជំ�ចាបំាចំត់ាមរយៈសូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាងកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S7. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�ទំន្ទាកទ់ំ�ងលែជាមយួអ្នុកធ្វើ�ើ�ធ្វើសូចំកុីសូធ្វើម្រួមចំចំិតុកុ�ងមូលដ្ឋាា � 
អ្នងគការ �ិងទីភុាកង់្ហាររដ្ឋាា ភ័បិាលកែ�ល�ក�់�័ធកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S8. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�បទ�ិធ្វើសា��ធ៍្វើ�ើ�ការជាមយួម្រួបជាជំ�ធ្វើគ្មាលធ្វើ�ម្លៃ�សូកមាភា�កែ�ល
បា�ធ្វើសូុ�ធ្វើ��ងកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

S9. ធ្វើត�អ្នងគភា�ធ្វើ�ះមា�សូកមាភា�កែ�លមា�ម្រួសាបក់ែ�លអាចំធ្វើ�ើ�ការ�ម្រួងឹងធ្វើ��មីសីូធ្វើម្រួមចំ
ធ្វើគ្មាលធ្វើ�របស់ូគួធ្វើម្រួមាង INSPIRE កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីការនៅរៀបចំំនៅក្រតុៀម្ម និិងទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង សងគម្មរបស់ អំងគភាពនៅនិ�?
នតើអាចនិ�យអំែីោនខុ្ះអំំពីទំនាកទ់ំនងសងគ្ររបស់អំងគភាព និងរនបៀបដែល ទំនាកទ់ំនងសងគ្រននាះអាចរ្ួរចំដែកក្ុង
សក្រមភាពពមងីកនែើ្រីទីបស់ាើ ត ់VAC?

ការនៅក្រតុៀម្មខៃួនិរបស់អំងគភាពសក្រ�បក់ារង្ហារ និិងទ្ធំនា�ទ់្ធំនិង សងគម្មនៅ�ើម្មីបីញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ

នបសកក្រម គុែតនៃ្រ្ និងន�លនៅរបស់អំងគភាពគួរមសប ឬែចូច�្ ជា្រយួមកបខុែឌ  INSPIRE។ ជាងននះនៅនទៀត អំងគភាព្រនិនធីែើ
មបតិបតិិការដតឯងន�ើយ ពួកនគមានទំនាកទ់ំនងជា្រយួបុគគល សាែ បន័ និងអំងគភាពន្សេងនទៀត។

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនួយបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍ីនៃែគចូអំនុវត ិINSPIRE  
ដែរឬនទ?

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 5
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Tools for Adaptation
and Scale Up 

M1. ធ្វើត�អ្នងគភា�បា�ម្រួតួត�ិ�ិតយគួធ្វើម្រួមាង�ីម��កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M2.  ធ្វើត�ប�គួគលិកយល់អ្នំ�ីធ្វើគ្មាលការណ៍៍មូលដ្ឋាា � �ិងធ្វើ�ត�ផលសូម្រួមាបក់ារ តាមដ្ឋា�កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M3. ធ្វើត��ួកធ្វើគួមា�ម្រួប��័ធសូម្រួមាបម់្រួបមូល �ិងបញ្ញចូ លទិ�ុ�យ័កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M4.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា���ាៈកុ�ងការធ្វើរៀបចំ ំ�ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធ សូម្រួមាបត់ាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍
អ្នំ�ីវិឌ្ឍឍ�ភា�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M5. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�បទ�ិធ្វើសា��ក៏ុ�ងការធ្វើរៀបចំ ំ�ិងអ្ន��វិតុម្រួប��័ធ តាមដ្ឋា� កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M6. ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�ក�ំ�យទូរ័ ឬវិ�ិីការកតម់្រួតាទិ�ុ�យ័តាមដ្ឋា� ធ្វើផេងធ្វើទៀតកែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M7.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា�ប�គួគលិកកែ�លយល់�ីធ្វើគ្មាលការណ៍៍ជាមូលដ្ឋាា �ម្លៃ�ការតាមដ្ឋា� ឬ�
រ�មុាកក់ែ�លធ្វើម�លធ្វើ� មា�សូមតិភា� កុ�ងការធ្វើរៀ�សូូម្រួតអ្នំ�ី កិចំចការធ្វើ�ះកែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M8.  ធ្វើត�អ្នងគភា�មា���ាៈកុ�ងការធ្វើរៀបចំំម្រួប��័ធសាមញ្ញញ សូម្រួមាបត់ាមដ្ឋា� �ិងរាយការណ៍៍
អ្នំ�ីវិឌ្ឍឍ�ភា�កែ�រឬធ្វើទ?

ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

M9. សូរ�បមក ធ្វើត�អ្នងគការមា�សូមតិភា�តាមដ្ឋា� សូកមាភា�គួធ្វើម្រួមាង កែ�រឬធ្វើទ? ោទ/
ចាំស

តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

សូរ�បរង

សម្មតុែភាពត្តាម្មដានិ
ស្រតែភាពក្ុងត្តា្រដ្ឋាន និងរាយការែ៍អំំពីសក្រមភាព និងវឌ្ឍឍនភាព គនមមាងគឺជា្រុខុង្ហារសំខាន្់រយួនៃនការមគបម់គង ត្តា្រដបប បនាុ ំ 
មបសិទិភាព និង គែននយយភាព។

ពត័ុ�៌និលម្មអតិុអំំពីសម្មតុែភាពត្តាម្មដានិរបស់អំងគភាពនៅនិ�៖
នតើអាចនិ�យអំែីខុ្ះអំំពីស្រតែភាពត្តា្រដ្ឋានរបស់អំងគភាពក្ុងការ�មំទសក្រមភាពពមងីកនែើ្រីទីបស់ាើ ត ់VAC?

នតើមានវគគបែុិះបណិាល ឬជំួនយួបនច្ចកនទសដែលអំងគភាពននះ នលឹងទទួល ោនអំតែមបន�ជួនព៍នីៃែគចូអំនុវតិ INSPIRE ដែរឬនទ?

3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 4 នៃនិ 5



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3B ការវាយតុនៃម្មៃសម្មតុែភាពអំងគភាព •  ទ្ធំពរ័ 5 នៃនិ 5

តុក្រម្មូវិការជំំនិួយបនៅចំច�នៅទ្ធស
នតើជួំនួយបនច្ចកនទសអំែីខុ្ះ ដែលអាចជួួយឱ្យយអំងគភាព ននះក្ាយជានៃែគចូលអ សមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាព?

នៅតុើអំងគភាពនៅនិ�ចូំលរមួ្មនៅ��ុុងកែ�និការស�ម្មមភាពយាះ ង�ូចំនៅម្មេចំនៅ�ើម្មីបីញ្ចចប ់អំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ?
នតើពួកនគ ឬនតើពួកនគអាចនដ្ឋាះមសាយបុនរលកខខុែឌ ដែលចាំោំចណ់ា្រយួ នែើ្រីសីនម្រចលទិ្លនៃនដ្នការសក្រមភាពដែរឬនទ?

នតើពួកនគ ឬនតើពួកនគអាចកាតប់នែយហានិភិយ័ណា្រយួ ចំន�ះការ សនម្រច លទិ្លដ្នការសក្រមភាពដែរឬនទ?

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ កំណ៍តុភ់ាពស�ម្រាសបរបស់អងគភាព

អំងគភាព នៃ�គូូបចំចុបីនិុ
នៃ�គូូកែ�លបានិនៅសុើនៅ�ើង

នតើអំងគភាពមានស្រតែភាពអំែីខុ្ះ
�កព់ន័ិនលឹង....?

សរបុពីជំួរឈរនិីម្មយួៗ
ស្រតែភាពខុ្ពស់ជាង្រុន ស្រតែភាពទាបជាង្រុន 

ការធ្វើរៀបចំំធ្វើម្រួតៀមរបស់ូអ្នងគភា�
សូម្រួមាបក់ារង្ហារ VAC  
�ិងទំន្ទាកទ់ំ�ងសូងគម

សូមតិភា�តាមដ្ឋា�

សូមតិភា���ធា�ម��សូេ

9+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត ខុ្ះៗ នទ

9+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត នទខុ្ះៗ

7+ + + =ោទ/ចាំស តិចតួច
បំ្ុត នទខុ្ះៗ

នៅតុើនៃ�គូូអំងគភាពនៅនិ��និ
ភាពរងឹ��ំក្រម្មតិុណា? 

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

រ លឹងមា ំ

នខុាយ
្រធីយ្រ

លទ្ធធ�លពីការវាយតុនៃម្មៃ គូំនិិតុយនិតការសក្រម្មបសក្រម្មួល 
ថុ្នា�ជ់ាតុិ
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពពិចាំរណាពីសារៈសំខានន់ៃនស្រតែភាព
របស់នៃែគចូអំនុវតិនៅកុ្ងការពមងីកសក្រមភាពមបកបនដ្ឋាយ
និរនិរភាពដែរឬនទ? នតើគួរដត? 

មបសិននបើការវភិាគជានមចើននៅនលើស្រតែភាពរបស់នៃែគចូមតូវ
ោននធីែើន�ើង នតើមានចំែុចនខុាយកុ្ងចំនណា្រនៃែគចូដែល
នកើតន�ើងញលឹកញាបដ់ែរឬនទ? មបសិននបើែចូនច្ះដ្រន នតើយនិការ
សម្របសម្ួរលថ្ាកជ់ាត ិអាចកែំត ់ែនំណាះមសាយ 
ដែលមានមបសិទិភាពសមមាបន់ៃែគចូនមចើនោននទ? 

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ការវាយតនៃ្រ្នៃែគចូអំនុវតិបច្ចុបីន ្ឬអំនាគតរបស់សក្រមភាព

 ◌ ការយល់ែលឹងអំំពីស្រតែភាពបុគគល និងស្រតែភាពរ្ួររបស់នៃែគចូដែលនលើក បង្ហាា ញអំំពីដ្្កចាស់លាស់នៃនចំែុចខ្ាងំ 
និងចំែុចនខុាយ

 ◌ គំនិតអំំពីរនបៀប�មំទនៃែគចូឱ្យយសនម្រចោននជាគជួយ័នៅក្ុងការពមងីកសក្រមភាព

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ដែន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖  
ការវភិាគតួអំងគ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3A: បរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4A: ធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខានន់ៃន
សក្រមភាពទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 3B
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

មបភិព៖ Promising Practices in Scale up Monitoring, Learning, and Evaluation: A Compendium of 
Resources; Benchmark Tables

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីធីា�ថា សកមមភាពិ
ស្វែដឹលម្រាតូវបានពិម្រា�ីកបស្វែនែមម្រាតូវបាន
ដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លង្រៀ�កុុ�ម្រាបពិន័ធថុាក�់តិ
ង្រៀដឹ�មីអីំនុញ្ជាា តឱ្យយ�ននិរនតរភាពិ
យូរអំស្វែ�ែ�។

ឧបករែ៍នរៀបចំដ្នការនែើ្រីកីំែតអ់ាទិភាពលទិ្លកម្រតិមបពន័ ិ
និងត្តា្រដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាព �កព់ន័ិ នលឹងការពមងីកបដនែ្រលកខែៈបញឈរ 
(ការនធីែើសាែ បន័ក្រម)។

បនាទ បព់នីមជួើសនរ ើសសក្រមភាព្រយួសមមាប់
ការពមងីកបដនែ្រ មានការពិចាំរណាសំខាន់
ចុងនមកាយបងអស់ នតើសក្រមភាពននះនលឹងមតូវ
ដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនៅកុ្ងមបពនិ័�ុងែចូចន្រដច  
នែើ្រីសីនម្រចោនលទិ្លទចូលំទចូលាយ  
នងិមបកបនដ្ឋាយនិរនិរភាព? ននះកម៏តវូោនន�្ង
ដែរថា ការពមងកីបដនែ្រលកខែៈ បញឈរ។ ការពមងកី
បដនែ្រលកខែៈបញឈរមានសារៈសំខាន ់នម�ះ
មបសិននបើសក្រមភាព្រយួ្រនិមតូវោន�មំទនដ្ឋាយ
ចែុំចអាទិភាព ន�លនន�ោយ  
នងិមបពនិ័នទ ននាះវា្រនិទំនងជាពំុមានសែិរភាព
ន�ើយ បនាទ បព់វីាពមងីកខួ្ុននៅកានទ់តី្តាងំថម។ី

ការ�ំណ្ឌតុស់តងដ់ារ និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�
ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ3 C

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3C ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

នៅ�ចុំង�ំណា�ក់ាលនៃនិ�ំនៅណ្ឌើ រការពក្រងី�...
សក្រមភាព គួរនលចនចញនៅក្ុងន�លនន�ោយ បទដ្ឋាា ន ឬពិធីីសារនសវាអំែីខុ្ះ? វធិីីដែលសក្រមភាពននះមតូវបញ្ចចូ ល៖

• ក្រមវធិីីបែុិះបណិាលអំ្ក្ិល់នសវា?

• មបពន័ិមគបម់គង?

• មបពន័ិលទិក្រម?

• មបពន័ិរាយការែ៍?

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ រ�ិរកគំំនិិតុ

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរសរនៅសររបាយការណ៍៍លទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 1៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 2៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 3៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 4៖

ការ�ំណ្ឌតុស់តងដ់ារ និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ3C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3C ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទំ្ធពរ័ 2 នៃនិ 2

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ន្ថែផុនិការសម្រា�បល់ទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

ការ�េល់នៅហិតុុ�ល៖

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

1.

2.

3.

4.

5.

ចចូរនមបើ1 សន្លឹកសមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ។

នហតុអំែីរោយការែ៍លទិ្លននះសំខាន?់

សូចំនា�រ៖ នតើនធីែើែចូចន្រដចនទើបនយើងែលឹងថា លទិ្លននះមតូវោនសនម្រច? ចចូរពិចាំរណានៅនលើ S.M.A.R.T. 
(ជាកល់ាក ់អាចវាស់ដវងោន អាចសនម្រចោន ជាកដ់សដង មាននពលនវលាកំែត)់

�ំណា�ក់ាលម្មធីយម្ម (ក្រពឹតុតការណ៍្ឌសំខានិ)់
នតើអំ្កនលឹងទទួលោនលទិ្លននះ�ុងែចូចន្រិចនៅក្ុងនពលនវលាបនិបនាទ ប?់  
នតើអំ្កនលឹងអំនុវតិែំណាកក់ាលអំែីខុ្ះ? នតើការបញ្ចបន់្រើលនៅែចូចអំែីខុ្ះ?

វិឌ័ឍនិភាពរយៈនៅពល

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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and Scale Up 

របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 នធីែើការបំ្ុសគំនិតលទិ្លនៃនការពមងីកបដនែ្រលកខែៈបញឈរដែលចងោ់ន។ ន្រើលដ្នការសក្រមភាព

សដីពីការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមាររបស់អ្ំក។

2 វភិាគដ្នការសក្រមភាពរ្ួរជា្រយួនលឹងលទិ្លនៃនឧបករែ៍វាយតនៃ្្របរ�ិកាសណា្រយួដែលអ្ំក
មបដហលជាោននមបើមោស់ (ជាពិនសស 1C និង 1D) នែើ្រីកីំែតថ់ានតើនៅកុ្ងន�លនន�ោយមតូវការ
កំដែទម្រងអ់ំែីខ្ុះនែើ្រីបីនងើើតមាមតដ្ឋាា នបញឈរ។

3 ចចូរពិភាកា និងសរនសររោយការែ៍លទិ្លដែលោនមព្រនមពៀង�្។

4 សមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ ន�លនន�ោយទងជ់ាតិ កំដែទម្រង ់អំងគភាព និងថវកិា  
ដែលចាំោំចន់ែើ្រីសីនម្រចោនលទិ្លននាះ។ បំ្ុសគំនិត អំំពីមបនភិទសក្រមភាពដែលយនិការ
សម្របសម្ួរលថ្ាកជ់ាតិអាចអំនុវតិ (ឧទាហរែ៍ ការតសូចូ្រតិ សំនែើ គំនិត្ួិចន្ិើ្រអំនិរមកសួង។ល។) 
នែើ្រីជីួំរញុកំដែទម្រងទ់ាងំននាះ។

5 ដសែងរកសចូចនាករដែលនលឹងមោបអ្់ំកថានតើសក្រមភាពននាះមតូវោនសនម្រចដែរឬនទ។ នរៀបរាបអំ់ំពី
ែំណាកក់ាលអំនិរការដីែលមតូវការនែើ្រីទីទួលោនលទិ្លចុងនមកាយ។

6 សចូ្រពិនិតយន្រើលន�ើងវញិនរៀងរាល់ 6 ដខុ្ិរង នែើ្រីមីតួតពិនិតយ និងត្តា្រ ដ្ឋាន វឌ្ឍឍនភាព។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ សចូ្រឲ្យយភាគី�កព់ន័ិចចូលរ្ួរចំដែកចំនែះែលឹងទាងំ្្ចូវការ និងនម�្្ចូវការ របស់ខុ្ួនអំំពីមបពន័ ិនិងន�លនន�ោយដែល�កព់ន័ិ។

 ◌ ឱ្យយបុគគលម្ាក់ៗ សរនសរលទិ្លដែលចងោ់ននដ្ឋាយដ�កពី�្ រចួនធីែើការ នមបៀប នធីៀបលទិ្លទាងំននាះ៖ វានធីែើឱ្យយការង្ហាររ្ួររបស់អំ្ក
កានដ់តរ លឹងមា។ំ

 ◌ ចំណាយនពលត្តា្រតម្រូវការរបស់អំ្កនែើ្រីនីលើកបង្ហាា ញអំំពីែំណាកក់ាលអំនិរការ។ី ែំនែើ រការននះមតូវការនរៀបចំដ្នការនមចើន។

 ◌ កំុនភិ្ចពិភាកាអំំពីនពលនវលានែើ្រីសីនម្រចលទិ្លរបស់អំ្ក។

 ◌ នធីែើបច្ចុបីន្ភាពចំែុចនិ�្ររបស់អំ្កឱ្យយោននទៀងទាត ់នៅនពល ដែល ហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ មានការផ្្លាស់បិចូរមសបនៅត្តា្រ
បរ�ិកាស។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 3C



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3C ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

នៅ�ចុំង�ំណា�ក់ាលនៃនិ�ំនៅណ្ឌើ រការពក្រងី�...
សក្រមភាព គួរនលចនចញនៅក្ុងន�លនន�ោយ បទដ្ឋាា ន ឬពិធីីសារនសវាអំែីខុ្ះ? វធិីីដែលសក្រមភាពននះមតូវបញ្ចចូ ល៖

• ក្រមវធិីីបែុិះបណិាលអំ្ក្ិល់នសវា?

• មបពន័ិមគបម់គង?

• មបពន័ិលទិក្រម?

• មបពន័ិរាយការែ៍?

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ រ�ិរកគំំនិិតុ

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរសរនៅសររបាយការណ៍៍លទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 1៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 2៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 3៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 4៖

ការ�ំណ្ឌតុស់តងដ់ារ និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ3C
ឧបរ�ណ៍្ឌ



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3C ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 2

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ន្ថែផុនិការសម្រា�បល់ទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

ការ�េល់នៅហិតុុ�ល៖

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ

1.

2.

3.

4.

5.

ចចូរនមបើ1 សន្លឹកសមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ។

នហតុអំែីរោយការែ៍លទិ្លននះសំខាន?់

សូចំនា�រ៖ នតើនធីែើែចូចន្រដចនទើបនយើងែលឹងថា លទិ្លននះមតូវោនសនម្រច? ចចូរពិចាំរណានៅនលើ S.M.A.R.T. 
(ជាកល់ាក ់អាចវាស់ដវងោន អាចសនម្រចោន ជាកដ់សដង មាននពលនវលាកំែត)់

�ំណា�ក់ាលម្មធីយម្ម (ក្រពឹតុតការណ៍្ឌសំខានិ)់
នតើអំ្កនលឹងទទួលោនលទិ្លននះ�ុងែចូចន្រិចនៅក្ុងនពលនវលាបនិបនាទ ប?់  
នតើអំ្កនលឹងអំនុវតិែំណាកក់ាលអំែីខុ្ះ? នតើការបញ្ចបន់្រើលនៅែចូចអំែីខុ្ះ?

វិឌ័ឍនិភាពរយៈនៅពល

        ្រនិទានច់ាំបន់្ដើ្រ

        កំពុងែំនែើ រការ

        បញ្ចប់

        បនិ
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើបញា ីបុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័នៅកុ្ងឧបករណ៍៍ 1F 
គួរនធីែើការដកសម្រួល នែើ្រី�ុ្ីះបញ្ហា្ច ំងអំំពីចំែុចទាងំននះ

 ដែរឬនទ? 

នតើដ្នការសមមាបក់ារពមងីកលកខែៈបញឈរ (ការនធីែើ
សាែ បន័ក្រម) មតូវោនកំែតន់ិ�យត្តា្រសក្រមភាពសំ
ខាន់ៗ នី្រយួៗ ឬដែលស្រមសបជាងននះ យុទិសាស្រ្តសិ 
INSPIRE នី្រយួៗ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ លទិ្លដែលោនមព្រនមពៀងសមមាបក់ិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងពមងីកបដនែ្រលកខែៈបញឈរ

 ◌ យុតិិក្រមសមមាបល់ទិ្លដែលោននម�ងទុកនី្រយួៗ

 ◌ ជួំហានដែលោនកតម់ត្តា និងចាស់លាស់នែើ្រីសីនម្រចោនលទិ្ល និងសចូចនាករដែលមានន�លនៅ/និ�្រ
កម្រតិ្រធីយ្រមតូវោនបំនពញ

 ◌ សន្លឹកត្តា្រដ្ឋាន

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1F: ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ
ក្ុងការសនម្រចោនលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ដែន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ការវភិាគតួអំងគ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2C: ការវាយតនៃ្រ្ភាពអាចពមងីកោន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

ឧបរ�ណ៍្ឌ 3C
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

មបភិព៖ Promising Practices in Scale-Up Monitoring, Learning, and Evaluation: A Compendium of 
Resources; Benchmark Tables

ឧបករណ៍៍សម្រា�បក់ណំ៍តង់្រៀ�លង្រៀ�
ស្វែដឹលអាច្ចវាស់ស្វែវ�បានសម្រា�ប់
ការពិម្រា�ីកបស្វែនែមលកខណ៍ៈង្រៀ�េក  
និ�តាមដ្ឋានលទ្ធធ�លចុ្ច�ង្រៀម្រាកាយ
ស្វែដឹល�នលកខណ៍ៈ�កស់្វែសត�។

ឧបករែ៍នរៀបចំដ្នការនែើ្រីកីំែតថ់ានតើលទិ្លកម្រតិមបពន័ិណាខុ្ះ
ដែលមតូវដសែងរក វធិានការដែលមតូវអំនុវត ិនិងការត្តា្រដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាព�កព់ន័ិ
នលឹងការពមងីកបដនែ្រលកខែៈន្ដក (មគបែែដ ប្់រនុសសេកានដ់តនមចើន)។

្រុននពលនធីែើការពមងីកសក្រមភាព ជាមបការសំខាន់
ដែលមតូវ យល់មព្រនលើ លទិ្ល ដែលចងោ់ន៖ 
នតើទីត្តាងំចំនួនបុុនាម នដែលស្រនហតុ្លក្ុងការ
បដនែ្រ?  នតើអំ្កនលឹងមគបែែដ បន់ៅនលើ្រនុសសេ
ចំនួនបុុនាម ននាក?់ នតើនៅក្ុងរយៈនពលបុុនាម ន? 
នតើទីត្តាងំថមីនលឹងសែិតនៅកដន្ងណា? ទាងំននះគឺជា
ការពិចាំរណានលើការពមងីកបដនែ្រលកខែៈន្ដក។ 
ការកំែតល់ទិ្លនៃនទំហំដែលអាចសនម្រច
ោនសមមាបក់ារមគបែែដ បន់ៅនលើ្រនុសសេកានដ់ត
នមចើន និងការត្តា្រដ្ឋានវឌ្ឍឍនភាពរបស់អំ្កនលឹង
ជួួយឱ្យយដ្នការ សក្រមភាព របស់អំ្កទទួលោន
នជាគជួយ័។

ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈ 
នៅ�េ�3 D

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3D ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ រ�ិរកគំំនិិតុ

នៅ��ំណា�ក់ាលចុំងនៅក្រកាយនៃនិការពក្រងី�នៅនិ�

1. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមានកម្រតិណា?

2. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមគបែែដ បន់លើនរណាខុ្ះ? នតើោនដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនរណាខុ្ះ?  
្រោិនោនបញ្ចចូ ល?

3. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមគបបែដ បន់លើភិចូ្រសិាស្រ្តសិណាខុ្ះ?

4. នតើនរណាជាអំ្ក្ដល់នចូវសក្រមភាពននះ? នតើពួកនគមានស្រតែភាពអំែីខុ្ះ?

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរសរនៅសររបាយការណ៍៍លទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 1៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 2៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 3៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 4៖

ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈនៅ�េ�។3D
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 3D ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 2

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ន្ថែផុនិការសម្រា�បល់ទីធផុល
សមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ ចចូរនធីែើការកំែតស់ចូចនាករ សមមាបភ់ាពនជាគជួយ័។ ចចូរកំែតន់�លនៅទចូនៅ រចួសចូ្រនធីែើការបំដបកនៅជាន�ល
នៅន្សេងៗ សមមាបែ់ំណាកក់ាលនពលនវលានី្រយួៗ។ រោយការែ៍លទិ្លចំនួនពីរមតូវ�្នៅនលើសន្លឹកនី្រយួៗ។ ចចូរបដនែ្រសន្លឹកត្តា្រការចាំោំច។់

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

សូចំនា�រ៖ និិយាម្មអំនិតរការ ី(នៅ�លនៅ�) សរបុជា�ក់ែសេង �ំពុង�ំនៅណ្ឌើ រការ?សរបុ

ន�លនៅ

+

+

+

+
នៅ�លនៅ�

�ំណា�ក់ាល
នៅពលនៅវិលា

នតើអំ្កនលឹងបដនែ្រចំនួនបុុនាម នសមមាបរ់យៈនពលនី្រយួៗ?រយៈនពលទី 1

រយៈនពលទី 2

រយៈនពលទី 3

រយៈនពលទី 4

រយៈនពលទី 5

+

+ +

+ + +

+

+ + + + =

=

=

=

=
ោទ/ចាំស

នទ

នទ

នទ

នទ

នទ

សរបុ

ន�លនៅ

+

+

+

+
នៅ�លនៅ�

នតើអំ្កនលឹងបដនែ្រចំនួនបុុនាម នសមមាបរ់យៈនពលនី្រយួៗ?រយៈនពលទី 1

រយៈនពលទី 2

រយៈនពលទី 3

រយៈនពលទី 4

រយៈនពលទី 5

+

+ +

+ + +

+

+ + + + =

=

=

=

=
ោទ/ចាំស

នទ

នទ

នទ

នទ

នទ

សូចំនា�រ៖ និិយាម្មអំនិតរការ ី(នៅ�លនៅ�) សរបុជា�ក់ែសេង �ំពុង�ំនៅណ្ឌើ រការ?�ំណា�ក់ាល
នៅពលនៅវិលា

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 នរៀបចំទសសេនៈវស័ិយ និងបំ្ុតគំនិតអំំពីលទិ្លនៃនការពមងីក បដនែ្រ លកខែៈ ន ដ្កដែលចងោ់នសមមាប់

សក្រមភាពជាកល់ាក្់រយួណា្រយួ។ សចូ្រន្រើល ដ្នការ សក្រមភាពសដីពីការបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមារ
របស់អ្ំក។

2 វភិាគដ្នការសក្រមភាពរ្ួរជា្រយួនលឹងលទិ្លនៃនឧបករែ៍វាយតនៃ្្របរ�ិកាសណា្រយួដែលអ្ំក
មបដហលជាោននមបើមោស់ (ជាពិនសស 1C និង 1D) នែើ្រីកីំែតថ់ានតើនៅកុ្ងន�លនន�ោយមតូវការ
កំដែទម្រងអ់ំែីខ្ុះនែើ្រីបីនងើើតមាមតដ្ឋាា នន ដ្ក។

3 សមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ ន�លនន�ោយទងជ់ាតិ កំដែទម្រងស់ាែ បន័ និងថវកិាដែល
មតូវការនែើ្រីសីនម្រចោនលទិ្លននាះ។ សចូ្រនធីែើការបំ្ុសគំនិតអំំពីមបនភិទសក្រមភាពដែលយនិការ
សម្របសម្ួរលថ្ាកជ់ាតិអាចអំនុវតិ (ែចូចជា ការតសូចូ្រតិ សំនែើ នៃនគំនិត្ួិចន្ិើ្រអំនិរមកសួង។ល។)  
នែើ្រីជីួំរញុកំដែទម្រងទ់ាងំននាះ។

4 សមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ ចចូរនធីែើដ្នការសមមាបល់ទិ្ល។

5 កំែតស់ចូចនាករដែលអាចវាស់ដវងោនសមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លរបស់អ្ំក។ នរៀបចំដ្នការពីរនបៀប
ដែលស្រទិិិ្លរបស់អ្ំកនលឹងនកើនន�ើងត្តា្រនពលនវលាជាបនិបនាទ ប។់

6 សចូ្រពិនិតយន្រើលន�ើងវញិនរៀងរាល់ 6 ដខុ្ិរង នែើ្រីមីតួតពិនិតយ និងត្តា្រ ដ្ឋាន វឌ្ឍឍនភាព។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ចចូរនធីែើលំហាតន់នះ្រិងនទៀតសមមាបរ់ាល់សក្រមភាពដែលោននមជួើសនរ ើសសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រ។

 ◌ សចូ្រចងចាំអំំំពីថវកិាជាកដ់សិង និងស្រតែភាពនៃែគចូ នៅនពលកំែតល់ទិ្លដែលចងោ់ន។

 ◌ នរៀបចំលទិ្លឱ្យយមសបត្តា្រដ្នការសក្រមភាពរបស់អំ្ក។

 ◌ កំែតស់ចូចនាករដែលអំ្កមាន�នទៈទទួលខុុសមតូវ។ សចូ្រពិចាំរណាថានតើទីត្តាងំចំនួនបុុនាម នដែល្ិល់ការអំនិរាគ្រន ៍
(គ្ីនិក សាលានរៀន) និងចំនួន្រនុសសេ (កុមារ មគូបនមងៀន ឪពុកមិាយ) ដែលអំនិរាគ្រនន៍នាះនលឹងមគបែែដ ប ់ែល់។
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and Scale Up 3D ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈបញ្ចឈរ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ រ�ិរកគំំនិិតុ

នៅ��ំណា�ក់ាលចុំងនៅក្រកាយនៃនិការពក្រងី�នៅនិ�

1. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមានកម្រតិណា?

2. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមគបែែដ បន់លើនរណាខុ្ះ? នតើោនដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនរណាខុ្ះ?  
្រោិនោនបញ្ចចូ ល?

3. នតើកញ្ចបស់ក្រមភាពមគបបែដ បន់លើភិចូ្រសិាស្រ្តសិណាខុ្ះ?

4. នតើនរណាជាអំ្ក្ដល់នចូវសក្រមភាពននះ? នតើពួកនគមានស្រតែភាពអំែីខុ្ះ?

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរសរនៅសររបាយការណ៍៍លទីធផុល

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 1៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 2៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 3៖

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល 4៖

ការ�ំណ្ឌតុនិ់ិយាម្ម និិងការត្តាម្មដានិការពក្រងី�ល�ខណ្ឌៈនៅ�េ�។3D
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ន្ថែផុនិការសម្រា�បល់ទីធផុល
សមមាបរ់ោយការែ៍លទិ្លនី្រយួៗ ចចូរនធីែើការកំែតស់ចូចនាករ សមមាបភ់ាពនជាគជួយ័។ ចចូរកំែតន់�លនៅទចូនៅ រចួសចូ្រនធីែើការបំដបកនៅជាន�ល
នៅន្សេងៗ សមមាបែ់ំណាកក់ាលនពលនវលានី្រយួៗ។ រោយការែ៍លទិ្លចំនួនពីរមតូវ�្នៅនលើសន្លឹកនី្រយួៗ។ ចចូរបដនែ្រសន្លឹកត្តា្រការចាំោំច។់

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖

សូចំនា�រ៖ និិយាម្មអំនិតរការ ី(នៅ�លនៅ�) សរបុជា�ក់ែសេង �ំពុង�ំនៅណ្ឌើ រការ?សរបុ

ន�លនៅ

+

+

+

+
នៅ�លនៅ�

�ំណា�ក់ាល
នៅពលនៅវិលា

នតើអំ្កនលឹងបដនែ្រចំនួនបុុនាម នសមមាបរ់យៈនពលនី្រយួៗ?រយៈនពលទ ី1

រយៈនពលទ ី2

រយៈនពលទ ី3

រយៈនពលទ ី4

រយៈនពលទ ី5

+

+ +

+ + +

+

+ + + + =

=

=

=

=
ោទ/ចាំស
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នទ

នទ

នទ

សរបុ

ន�លនៅ

+

+

+

+
នៅ�លនៅ�

នតើអំ្កនលឹងបដនែ្រចំនួនបុុនាម នសមមាបរ់យៈនពលនី្រយួៗ?រយៈនពលទ ី1

រយៈនពលទ ី2

រយៈនពលទ ី3

រយៈនពលទ ី4

រយៈនពលទ ី5

+

+ +

+ + +

+

+ + + + =

=

=

=

=
ោទ/ចាំស

នទ

នទ

នទ

នទ

នទ

សូចំនា�រ៖ និិយាម្មអំនិតរការ ី(នៅ�លនៅ�) សរបុជា�ក់ែសេង �ំពុង�ំនៅណ្ឌើ រការ?�ំណា�ក់ាល
នៅពលនៅវិលា

របាយការណ៍្ឌលទ្ធធ�ល៖
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ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស

ោទ/ចាំស
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពោនបញ្ហាា កច់ាស់អំំពីវសិាលភាព
ចុងនមកាយនៃនពមងីកបដនែ្រទាកទ់ងនលឹងចំនួនទីត្តាងំ 
បុគគលិកដែលោនទទួលការបែុិះបណិាល ការពមងីក
ែល់មបជាជួនថមី ។ល។ នៃនសក្រមភាពសំខាន់ៗ នី្រយួៗ 
(មបសិននបើ្រនិដ្រននៅកម្រតិសក្រមភាពសំខាន ់ននាះនៅ
កម្រតិយុទិសាស្រ្តសិ INSPIRE)?

នតើដ្នការទាងំននះសមមាបក់ារពមងីកបដនែ្រន ដ្កមតូវោន
កំែតន់ិ�្រនដ្ឋាយន�ងនៅត្តា្រសក្រមភាពសំខាន់ៗ នី
្រយួៗដែរឬនទ?

ជាដ្្កនៃនសាវត្តារ នតើដ្នការសក្រមភាពបញ្ហាា កច់ាស់អំំពី
ឧបសគគសំខាន់ៗ  និងអ្ំកសម្របសម្ួរលនៃនការបញ្ច បអំ់ំនពើ
ហិងានលើកុមារដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ លទិ្លការពមងីកបដនែ្រលកខែៈន្ដកដែលោនមព្រនមពៀង

 ◌ សចូចនាករដែលអាចកំែតប់រមិាែោននែើ្រីតី្តា្រដ្ឋានថាលទិ្លនលឹងមតូវោនបំនពញ

 ◌ នពលនវលាសមមាបក់ារសនម្រចលទិ្លជា្រយួនលឹងនិ�្រដែលមតូវបំនពញ (ន�លនៅ) នៅក្ុងែំនែើ រការ

 ◌ សន្លឹកត្តា្រដ្ឋាន

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3B: ការវាយតនៃ្រ្ស្រតែភាពអំងគភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4A: ធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខានន់ៃន
សក្រមភាពទបស់ាើ តអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4B: ការនមបើមោស់ការមគបម់គងដបបបនាុ ំ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញក្ុងទិសនៅដត្រយួ៖  
ការពិនិតយ�្ងវស័ិយ
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and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីកីណំ៍តក់ាររពំិ�ឹទុ្ធក
ច្ចាស់លាស់នូវធាតុនៃនសកមមភាពិស្វែ�ែកង្រៀល�
ភិសតុតា�អាច្ចង្រៀធែ�ការសម្រាមបសម្រាមលួ 
ង្រៀដ្ឋាយមនិបាតប់�ភ់ាពិ ង្រៀសាម ះម្រាត�ច់្ចងំ្រៀ�ះ 
គំំរសូ្វែដឹលបានបង្ហាា ញច្ចាស់។

សន្លឹកកិច្ចការនែើ្រីជីួួយសម្រួលែល់ការពិភាកា-នែើ្រី ីន្រើលន�ើញ
អំំពីអំែីដែលជាដ្្កសំខានន់ៃន សក្រមភាព និងចំែុចដែល្រនិសំខាន់
នៅនពល នធីែើការពមងីកសក្រមភាពនែើ្រីរីកាភាពនសាម ះមតង។់

មានធាតុ និងន�លការែ៍្រយួចំនួននៅក្ុងមគប ់សក្រមភាពដ្អកនលើ ភិសិុត្តាង ដែលមតូវដតមានសមមាបស់ក្រមភាពដែលមតូវអំនុវតិត្តា្រ 
ន�លនៅ ដែលោនកំែត។់ ផ្្លាស់បិចូរធាតុ ឬន�លការែ៍ទាងំននាះ្រយួចំនួន នហើយអំ្កមបដហលជា ្រនិនសាម ះមតងច់ំន�ះគំរចូដែល
ោនបង្ហាា ញឱ្យយន�ើញននាះន�ើយ។ ការសម្របសម្រួលខុ្ះមានភាពចាំោំច ់ចំដែកការសម្របសម្រួលន្សេងនទៀត អាចបនងើើតសក្រមភាព
ថមីរ្ួរ�្។ ជួួយឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិទទួលោននជាគជួយ័ត្តា្ររយៈការបង្ហាា ញនចូវអំែីដែលជាដ្្កសំខាន ់និងអំែីដែលជាដ្្ក្រនិសំខាន។់

ធាតុុសំខានិ ់និិងម្មនិិសំខានិន់ៃនិស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុអ់ំំនៅពើ
ហិិងានៅលើ�ុ�រ4 A

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 4A  ធាតុុសំខានិ ់និិងម្មនិិសំខានិន់ៃនិស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ • ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ កំណ៍តុធ់ាតុុសំខានិ ់និិង�និិសំខានិ់

1. សចូ្រនមជួើសនរ ើសក្រមភាពនែើ្រីទីបស់ាើ តអំ់ំនពើហងិានលើកុមារនផ្លាដ តនលើ។

2. នតើធាតុជាកល់ាកន់ៃនសក្រមភាពននះមានអំែខ្ីុះ? 
ចែុំច្រយួចនំនួដែលមតវូពចិាំរណា៖

• ការធានាគុែភាព / ការមតតួពិនតិយ នងិការបង្ហាា តប់នមងៀន

• គុែតនៃ្្រ / ន�លការែ៍

• នសវាក្រម សក្រមភាព នងិគំនតិ្ិួចន្ិើ្រ

• ធីនធាន្រនុសសេ

• ការបែដុ ះបណាដ ល

• សមាា រៈ

• ហរិញា វតែុ
• មបពនិ័ពត័ម៌ាន ការត្តា្រដ្ឋាន នងិវាយតនៃ្្រ 

3. ចចូរពភិាកាថានតើសមាសធាតុណាខ្ុះដែលអំក្ចាំតទុ់កថាជាដ្្ក
សំខាន។់ មបសិននបើធាតុជាកល់ាក្់រយួមតវូោនផ្្លាស់បិចូរ ឬលុបបំោត់
នចាំល នតើវានលឹងផ្្លាស់បិចូរលទិ្លសក្រមភាពជា្រចូលដ្ឋាា នដែរឬនទ? 
មបសិននបើ ោទ/ចាំស ធាតុទាងំននះអាចជាធាតុសំខាន។់

4. ចចូរសរនសរ ឬដ្ឋាកធ់ាតុដែលជាធាតុសំខានន់ៃនសក្រមភាពនៅកុ្ងរងែង។់

5. សចូ្រដ្ឋាក ់(សរនសរ) ធាតុនានានៅខាងនម�រងែង ់ដែល្រនិសំខាន ់នងិ
អាចដកសម្រលួ ឬែកនចញនដ្ឋាយ្រនិបះុ�ល់ចនំ�ះលទិ្ល។

6. មបសិននបើអំក្ោននធីែើលំហាតន់នះជាលកខែៈបគុគល ចចូររ្ួរ�្ជាមក្ុរ 
រចួដសែងរកការមព្រនមពៀង�្។ ចចូរចងមកងឯកសារធាតុសំខាន់ៗ ។

ធាតុុសំខានិ ់និិងម្មនិិសំខានិន់ៃនិស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុអំ់ំនៅពើ
ហិិងានៅលើ�ុ�រ4 A

ឧបរ�ណ៍្ឌ

ធាតុុសំខានិ់ៗ

ធាតុុមិ្មនិសំខានិ់

ឧទាហរណ៍៍៖

សប្រ�បរ់យៈៈពេពលសរបុ 3-6

30-90 នាទីីសប្រ�បវ់គ្គគនីីមួយួៈៗ

ប្រកុមួជួួបប្របជុួ�គ្នាា
យ៉ាា ងតិិចមួដងកាុង
មួយួៈសប្ដាដ ហ៍

កប្រមួតិិពេប្របើប្រប្ដាស់

ស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុ ់
អំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 4A  ធាតុុសំខានិ ់និិងម្មនិិសំខានិន់ៃនិស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 3

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ពនិយល់

ធាតុុនៅ�េងៗ៖ 

ធាតុុនៅ�េងៗ៖ 

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីធាតុននះអាចដកសម្រួលោន? 

នហតុអំែីធាតុននះអាចដកសម្រួលោន? 

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

កែ�ុ�សំខានិន់ដ្ឋាយនមបើលទិ្លពីដ្្កទី 1 នៃនឧបករែ៍ននះ នតើមានធាតុសំខានអ់ំែីខុ្ះដែលមតូវរកាទុក
នៅក្ុងការពមងីក?

ម្មនិិសំខានិ ់ នដ្ឋាយនមបើមោស់លទិ្លពីដ្្កទី 1 នៃនឧបករែ៍ននះ ចចូរនមជួើសនរ ើសធាតុដែលអាចនលឹង
មតូវការដកសម្រួល ឬអាចទុកនចាំលទាងំមសុងនដ្ឋាយពុំនធីែើការផ្្លាស់បដចូរធីំែំុនៅនលើសក្រមភាព។ 

1. ចចូរកសាងករែីសមមាបក់ារសនម្រចចិតិរបស់អំ្ក ចចូរពិនិតយ្រចូលដ្ឋាា នភិសិុត្តាងសមមាបស់ក្រមភាពននះ (ឧបករែ៍ 2B) និងធាតុ ចចូល ពី ទីត្តាងំគំរចូ (ឧបករែ៍ 3A) នែើ្រី�ីមំទែល់ការកំែតធ់ាតុរបស់ អំ្កថា
សំខាន ់ឬ្រនិសំខាន។់

2. មបសិននបើមានកាពិភាកានែញនដ្ឋាលក្ុងចំនណា្រមកុ្ររបស់អំ្កអំំពីធាតុជាកល់ាកណ់ា្រយួ សចូ្រពិភាកាជា្រយួអំ្កនរៀបចំនែើ្រែំបចូង នែើ្រីពិីនិតយ ន្រើល ការសនមតរ់បស់អំ្កន�ើងវញិ។
3. អំ្កមបដហលជាមតូវការមបអំបប់ដនែ្រនទៀតសមមាបធ់ាតុសំខាន ់និងធាតុ្រនិ សំខាន។់ ចចូរច្រ្ងទំពរ័ននះ មបសិននបើចាំោំច។់

កែ�ុ�សំខានិ៖់ ធាតុ្រយួមានសារៈសំខានន់ៅនពលែកវានចញ ឬផ្្លាស់បិចូរវា នាឱំ្យយមានការចុះ
�ុងខ្ាងំ នចូវមបសិទិភាពនៃនសក្រមភាព។ ធាតុសំខានគ់ួរដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនដ្ឋាយភាពនសាម ះមតងឱ់្យយ
ោននមចើនត្តា្រដែលអាចនធីែើោន។

កែ�ុ�ម្មនិិសំខានិ៖់ ធាតុ្រយួដែល្រនិសំខានន់ៅនពលនធីែើការសម្របវាឱ្យយមសបត្តា្របរបិទ ឬនៅ
នពលយកវានចញ វានធីែើឱ្យយមបនសើរ ឬ្រនិបះុ�ល់ធីានធ់ីារចំន�ះសក្រមភាព ដែលនធីែើ ឱ្យយ ដលងសនម្រច
ោននចូវលទិ្លដែលរពំលឹងទុក។ ធាតុ្រនិសំខានអ់ាចនធីែើការដកដមប�ុងទចូលំទចូលាយនែើ្រីឱី្យយ
ស្រនលឹងបរបិទថមី។

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 នមជួើសនរ ើសសក្រមភាពដែលជាចំែុចនផិ្លាត និងពិនិតយន្រើលការមសាវមជាវដែល មានដែលបង្ហាា ញអំំពី

ចំែុចដែលមានសារៈសំខានច់ំន�ះសក្រមភាព។ មបសិននបើអាច ពិនម�ះជា្រយួបុគគលដែលោននធីែើ
កិច្ចការនៅនលើសក្រមភាពគំរចូ។ 

2 នដ្ឋាយនធីែើកិច្ចការជាមកុ្រ ឬជាបុគគលម្ាក់ៗ  ចចូរកំែតទ់ិែាភាពនៃនសក្រមភាព ដែល មតូវោនចាំតទុ់កថា
ជាដ្្កសំខាន។់ ចចូរសរនសរចំែុចទាងំអំស់ននះនៅកុ្ងរងែង ់“ធាតុនៅដ្្កសំខាន”់ ខាងកុ្ង។

3 នៅនពលននះ សចូ្រពិចាំរណាអំំពីទិែាភាពន្សេងនទៀត នៃនសក្រមភាពដែល អាច មាន ការផ្្លាស់បិចូរនដ្ឋាយ្រនិ
បះុ�ល់ែល់លកខែៈនៃនលទិ្ល។ ចចូរសរនសរចំែុចទាងំននះនៅកុ្ងរងែង ់“ធាតុ្រនិសំខាន”់ ខាងនម�។

4 ្ិល់យុតិិក្រមសមមាប្់រចូលនហតុដែលធាតុនៅដ្្កសំខាន ់និងដ្្ក្រនិសំខាន ់នី្រយួៗ មតូវោនរ្ួរបញ្ចចូ ល
ដបបននះ។ ចចូរពិភាកាជាមកុ្រ នហើយបនងើើត្រតិឯកចឆនទនដ្ឋាយនមបើមោស់ការមសាវមជាវ។

5 ជាចុងនមកាយ ចចូរនរៀបចំនសចកដីម�ងឯកសារដែលបង្ហាា ញធាតុទាងំននះ និងយុតិិក្រមចំន�ះនៃែគចូអំនុវតិ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ធាតុនៅដ្្កសំខានទ់ំនងជាមតូវភាា បន់ៅនលឹងលទិ្លសំខាន់ៗ ។ ពិនិតយន្រើលធាតុនចញ/លទិ្លដែលអំ្ករពំលឹងថានលឹង
ទទួលោនពីសក្រមភាពសមមាបក់ារដែនាអំំំពីអំែីដែលជាដ្្កសំខាន។់

 ◌ ន�ងបរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិរបស់អំ្ក (ឧបករែ៍ 3A) និងការអំនុវតិ សក្រមភាពបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ  
និងទម្រងភ់ិសិុត្តាង (ឧបករែ៍ 2B) សមមាបភ់ិសិុត្តាងបដនែ្រ។

 ◌ ចចូរទាកទ់ងនៅអំ្កបនងើើតសក្រមភាពគំរចូនែើ្រី ី្ ិល់ការយល់ន�ើញបដនែ្រ។ 
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ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ កំណ៍តុធ់ាតុុសំខានិ ់និិង�និិសំខានិ់

1. សចូ្រនមជួើសនរ ើសក្រមភាពនែើ្រីទីបស់ាើ តអំ់ំនពើហងិានលើកុមារនផ្លាដ តនលើ។

2. នតើធាតុជាកល់ាកន់ៃនសក្រមភាពននះមានអំែខ្ីុះ? 
ចែុំច្រយួចនំនួដែលមតូវពចិាំរណា៖

• ការធានាគុែភាព / ការមតួតពិនតិយ នងិការបង្ហាា តប់នមងៀន

• គុែតនៃ្្រ / ន�លការែ៍

• នសវាក្រម សក្រមភាព នងិគំនតិ្ួិចន្ិើ្រ

• ធីនធាន្រនុសសេ

• ការបែដុ ះបណាដ ល

• សមាា រៈ

• ហរិញា វតែុ
• មបពនិ័ពត័ម៌ាន ការត្តា្រដ្ឋាន នងិវាយតនៃ្្រ 

3. ចចូរពភិាកាថានតើសមាសធាតុណាខ្ុះដែលអ្ំកចាំតទុ់កថាជាដ្្ក
សំខាន។់ មបសិននបើធាតុជាកល់ាក្់រយួមតវូោនផ្្លាស់បិចូរ ឬលុបបំោត់
នចាំល នតើវានលឹងផ្្លាស់បិចូរលទិ្លសក្រមភាពជា្រចូលដ្ឋាា នដែរឬនទ? 
មបសិននបើ ោទ/ចាំស ធាតុទាងំននះអាចជាធាតុសំខាន។់

4. ចចូរសរនសរ ឬដ្ឋាកធ់ាតុដែលជាធាតុសំខានន់ៃនសក្រមភាពនៅកុ្ងរងែង។់

5. សចូ្រដ្ឋាក ់(សរនសរ) ធាតុនានានៅខាងនម�រងែង ់ដែល្រនិសំខាន ់នងិ
អាចដកសម្ួរល ឬែកនចញនដ្ឋាយ្រនិបះុ�ល់ចនំ�ះលទិ្ល។

6. មបសិននបើអ្ំកោននធីែើលំហាតន់នះជាលកខែៈបគុគល ចចូររ្ួរ�្ជាមក្ុរ 
រចួដសែងរកការមព្រនមពៀង�្។ ចចូរចងមកងឯកសារធាតុសំខាន់ៗ ។

ធាតុុសំខានិ ់និិងម្មនិិសំខានិន់ៃនិស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុអ់ំំនៅពើ
ហិិងានៅលើ�ុ�រ4 A

ឧបរ�ណ៍្ឌ

ធាតុុសំខានិ់ៗ

ធាតុុមិ្មនិសំខានិ់

ឧទាហរណ៍៍៖

សប្រ�បរ់យៈៈពេពលសរបុ 3-6

30-90 នាទីីសប្រ�បវ់គ្គគនីីមួយួៈៗ

ប្រកុមួជួួបប្របជុួ�គ្នាា
យ៉ាា ងតិិចមួដងកាុង
មួយួៈសប្ដាដ ហ៍

កប្រមួតិិពេប្របើប្រប្ដាស់

ស�ម្មមភាពទ្ធបស់ាា តុ ់
អំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ
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ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ពនិយល់

ធាតុុនៅ�េងៗ៖ 

ធាតុុនៅ�េងៗ៖ 

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីធាតុននះអាចដកសម្រួលោន? 

នហតុអំែីធាតុននះអាចដកសម្រួលោន? 

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

កែ�ុ�សំខានិន់ដ្ឋាយនមបើលទិ្លពីដ្្កទី 1 នៃនឧបករែ៍ននះ នតើមានធាតុសំខានអ់ំែីខុ្ះដែលមតូវរកាទុក
នៅក្ុងការពមងីក?

ម្មនិិសំខានិ ់ នដ្ឋាយនមបើមោស់លទិ្លពីដ្្កទី 1 នៃនឧបករែ៍ននះ ចចូរនមជួើសនរ ើសធាតុដែលអាចនលឹង
មតូវការដកសម្រួល ឬអាចទុកនចាំលទាងំមសុងនដ្ឋាយពុំនធីែើការផ្្លាស់បដចូរធីំែំុនៅនលើសក្រមភាព។ 

1. ចចូរកសាងករែីសមមាបក់ារសនម្រចចិតិរបស់អំ្ក ចចូរពិនិតយ្រចូលដ្ឋាា នភិសិុត្តាងសមមាបស់ក្រមភាពននះ (ឧបករែ៍ 2B) និងធាតុ ចចូល ពី ទីត្តាងំគំរចូ (ឧបករែ៍ 3A) នែើ្រី�ីមំទែល់ការកំែតធ់ាតុរបស់ អំ្កថា
សំខាន ់ឬ្រនិសំខាន។់

2. មបសិននបើមានកាពិភាកានែញនដ្ឋាលក្ុងចំនណា្រមកុ្ររបស់អំ្កអំំពីធាតុជាកល់ាកណ់ា្រយួ សចូ្រពិភាកាជា្រយួអំ្កនរៀបចំនែើ្រែំបចូង នែើ្រីពិីនិតយ ន្រើល ការសនមតរ់បស់អំ្កន�ើងវញិ។
3. អំ្កមបដហលជាមតូវការមបអំបប់ដនែ្រនទៀតសមមាបធ់ាតុសំខាន ់និងធាតុ្រនិ សំខាន។់ ចចូរច្រ្ងទំពរ័ននះ មបសិននបើចាំោំច។់

កែ�ុ�សំខានិ៖់ ធាតុ្រយួមានសារៈសំខានន់ៅនពលែកវានចញ ឬផ្្លាស់បិចូរវា នាឱំ្យយមានការចុះ
�ុងខ្ាងំ នចូវមបសិទិភាពនៃនសក្រមភាព។ ធាតុសំខានគ់ួរដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនដ្ឋាយភាពនសាម ះមតងឱ់្យយ
ោននមចើនត្តា្រដែលអាចនធីែើោន។

កែ�ុ�ម្មនិិសំខានិ៖់ ធាតុ្រយួដែល្រនិសំខានន់ៅនពលនធីែើការសម្របវាឱ្យយមសបត្តា្របរបិទ ឬនៅ
នពលយកវានចញ វានធីែើឱ្យយមបនសើរ ឬ្រនិបះុ�ល់ធីានធ់ីារចំន�ះសក្រមភាព ដែលនធីែើ ឱ្យយ ដលងសនម្រច
ោននចូវលទិ្លដែលរពំលឹងទុក។ ធាតុ្រនិសំខានអ់ាចនធីែើការដកដមប�ុងទចូលំទចូលាយនែើ្រីឱី្យយ
ស្រនលឹងបរបិទថមី។

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  

ធាតុុនៅ�េងៗ៖

នហតុអំែីមតូវរកាទុកធាតុននះ?  
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ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ការម្រាបាម្រាស័យទាកទ់ីងជា�យួអងគភាពអនុិវតុត

យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិែលឹកនាកំារពមងីកសក្រមភាពនែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។ ការបង្ហាា ញអំំពីការរពំលឹងទុកអំំពីភាព
នសាម ះមតង ់និងការសម្របខុ្ួនជួួយឱ្យយអំងគភាពអំនុវតិនែ៍លឹងថានតើខុ្ួនអាចន�្ើយតប�ុងែចូចន្រិចនទើបមបនសើរចំន�ះបរបិទរបស់ខុ្ួន
បច្ចុបីន ្ខុែៈបនិពលឹងដ អ្កនលើភិសិុត្តាងនៅក្ុងការអំនុវតិរបស់ខុ្ួន។ ការកំែតក់ាររពំលឹងទុកែចូច�្សមមាបន់ៃែគចូអំនុវតិទាងំអំស់
សមមាបស់ក្រមភាពជាកល់ាក្់រយួនលឹងធានាោននចូវភាពទម្រងែ់ចូចៗ�្ កែ៏ចូចជាគុែភាពលអមបនសើរ្ងដែរ។

ក្ុងការសរនសរលិខុិតន្ាើជួចូននៃែគចូអំនុវត ិមតូវពិនិតយឱ្យយចាស់លាស់ថា៖

1. ោនពនយល់ពីភាពខុុស�្រវាងធាតុ “សំខាន”់ និង “្រនិសំខាន”់។

2. ោនដចករដំលកបញា ីធាតុសំខាន ់និង្រនិសំខាន ់សមមាបស់ក្រមភាពរបស់ខុ្ួន។

3. ោនពនយល់ថា យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិនលឹងនធីែើការត្តា្រដ្ឋាន នែើ្រីធីានា ថា សក្រមភាពមាននចូវធាតុសំខាន់ៗ ។
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពនលើកន�ើងពីបញ្ហាា នៃនធាតុ  
ឬន�លការែ៍សំខានដ់ែរឬនទ?  នតើគួរដត?

នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ + សមាជួិកមកុ្រ
ធីនធានយល់ចាស់ អំំពី ធាតុសំខាន់ៗ នៃនសក្រមភាពនី្រយួ
ៗដែរឬនទ? នតើពួកនគោនបនងើើតវធិីីសាស្រ្តសិមតួតពិនិតយនែើ្រី ី
ត្តា្រដ្ឋានធាតុទាងំននាះដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ មកាហែិកជារចូបភាពនៃនធាតុនៅចំែុចសំខាន ់និងដ្្ក្រនិសំខានន់ៃនសក្រមភាព

 ◌ យុតិិក្រមសមមាបក់ារចាំតថ្់ាកធ់ាតុទាងំននះ

 ◌ ឯកសារដែលបង្ហាា ញអំំពីអំែីដែលជាចំែុចសំខាន ់និងអំែីដែលជាដ្្ក្រនិសំខានស់មមាបត់ួអំងគសំខាន់ៗ

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 2B: ការអំនុវតិសក្រមភាពបញ្ចបអ់ំំនពើហិងា
នលើកុមារ និងកម្រងភិសិុត្តាង

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3A: បរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 4A
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ផ្លាទ ងំបដ្ឋានែើ្រីនី្ាើឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិដែលបនមងៀនទាងំគំនិតនៃន
ការមគបម់គងដបបសម្របសម្រួល កែ៏ចូចជាែំនែើ រការសមមាប់
មប្រចូល្រតិមត�បព់ីបុគគលិកជួួរ្រុខុ និងនមបើមោស់វានែើ្រីនី�្ើយតប  
និងនធីែើការសម្របសម្រួល។

មបភិព៖ Syntegral

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីជី័ួយយនតការ
សម្រាមបសម្រាមួលថុាក�់តិ និ�នៃដឹគូំអំនុវតត
ឱ្យយយល់ អំំពីិការផួ្លាស់ស្វែម្រាបម្រាបួលការពិិតនៃន
សកមមភាពិ�ទូ្ធង្រៀ� និ�រង្រៀបៀបសម្រាមបខ្លួួួន
ង្រៀដឹ�មីតីាមឱ្យយទាំនក់ារផួ្លាស់បតូរទាំ�ំង្រៀ�ះ។

នដ្ឋាយការមប្រចូលការសនងើតជួួរ្រុខុអំនា្រកិ�ុងឆ្នាំបរ់ហ័ស និងការអំនញា ើញមកុ្រ បុគគលិកជួួរ្រុខុឱ្យយពនយល់ពីនិន្ាការត្តា្រនពលនវលា 
អំ្កសម្របសម្រួល អំ្កមគបម់គង និងអំ្កមគបម់គងអាចនធីែើការសនម្រចចិត ិនិងន�្ើយតបោន កានដ់តមបនសើរន�ើងចំន�ះបញ្ហាា នៅនពលពួកនគ
នកើតន�ើង។ មបសិននបើនៃែគចូអំនុវតិទាងំអំស់អំនុវតិការមគបម់គងដបបសម្របសម្រួល ការពមងីកបដនែ្រទំនងជាែំនែើ រការកានដ់តរលចូន។

ការនៅក្របើក្របាស់ការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុ ំ4 B
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ការសាេ បប់ុគូគលិ�ជំួរម្មុខ៖ វិធិីីម្មយួ�ុុងការក្រគូបក់្រគូងស�ម្មមភាពជំំរញុក្រប�បនៅដាយ ការសក្រម្មបសក្រម្មួល

សូម្មនៅក្រជំើសនៅរ ើសនូិវិអំីីកែ�លអំុ�នឹិងនៅធីីើការត្តាម្មដានិ
សចូ្រនមជួើសនរ ើស ឬសរនសរនសចកិីដថ្ងអំំពីការអំនុវតិសក្រមភាពដែលបុគគលិកជួួរ្រុខុអាច “យល់មសបទាងំមសុង” “យល់មសប” “្រនិ
យល់មសប” ឬ “្រនិយល់មសប”។  នសចកិីដថ្ងជាកល់ាកន់លឹងអាមស័យនលើអាទិភាពដែលកំែតន់ដ្ឋាយអំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គង។ 
ចចូរបនងើើតនសចកិីដថ្ងផ្លាទ ល់ខុ្ួនរបស់អំ្ក។ សមមាបគ់ំនិតន្សេងៗ សចូ្រន្រើលបញា ីនៅទំពរ័បនាទ ប។់ 

ចូំរ
ចាំបន់ៅ�េើម្ម
ក្រតុងន់ៅនិ�

វិ�តនៃនិការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុជំាម្មូលដាឋ និ
ត្តា្ររយៈការមប្រចូល និងន្រើលន�ើញទិន្នយ័�ុង
ឆ្នាំបរ់ហ័ស និងជាញលឹកញាបត់្តា្រ រយៈ ការអំនុវតិ
សក្រមភាព អំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គងអាចនធីែើការ
សនម្រចចិតិោនមបនសើរ ជាង្រុន និងន�្ើយតបចំន�ះ
បញ្ហាា ថមីៗនៅនពលបញ្ហាា ទាងំននាះនកើតន�ើង។ 

សូម្មចំងក្រ�ងជាឯ�សារ និិងកែចំ�រកំែល�!
នដ្ឋាយនមបើវធិីីសាស្រ្តសិមគបម់គងដបបបនាុ ំអំែីដែល
សំខានគ់ឺមតូវកតម់ត្តា នចូវអំែី ដែលអំ្កកំពុងនធីែើ និង
្រចូលនហតុដែលអំ្កនធីែើនៅនពលកំពុងែំនែើ រការ
ននាះ។ សចូ្រកំុនភិ្ចចងមកងឯកសារការសម្រប
ដែលអំ្កោននធីែើ អំែីដែលែំនែើ រការ និងអំែីដែល
្រនិែំនែើ រការ។ ចចូរដចករដំលកជាមបចាំនំចូវអំែីដែល
អំ្កកំពុងសម្របខុ្ួន និងនរៀនសចូមតជា្រយួយនិការ
សម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ នែើ្រីឱី្យយអំ្កែនៃទអាច
ទទួលោននចូវអំែីដែលអំ្កកំពុងនរៀនសចូមត!

ADAPTIVE 
MANAGEMENT 
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* ការពិភាកាទាងំននះគឺការពិភាកា
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ការនៅម្រាប�ម្រាបាស់ការម្រាគំបម់្រាគំងន្ថែបបបនិាុ ំ

ឧប�រណ៍្ឌl 4B ការនៅក្របើក្របាស់ការក្រគូបក់្រគូងកែបបសក្រម្មបសក្រម្មួល

ជំួប និិងពិភា�ា *
ចចូរនមបើមកាហែិចទាងំននះជាចំែុចនផ្លាដ តសំខានស់មមាបក់ារមបជុួំជា្រយួមកុ្របុគគលិកជួួរ្រុខុ
សចូ្រនស្ើឱ្យយពួកនគពនយល់ពីនិន្ាការនដ្ឋាយដ្អកនលើអំែីដែលពួកនគោនសនងើតន�ើញ។ 
កិច្ចមបជំុួដ្អកនលើទិន្នយ័ទាងំននះនលើកបង្ហាា ញអំំពីបញ្ហាា ក្ុងការអំនុវតិក្ុងនមុាងជាកដ់សដង 
នែើ្រីអីាចនដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ទាងំននាះ។ ការអំនុវតិដបបននះជួួយអំ្កមគបម់គងក្ុងការបនងើើត
ែំនណាះមសាយ និងនរៀបចំដ្នការសមមាបន់�្ើយតបចំន�ះនិន្ាការ។

សូម្មចំងក្រ�ង និិង �ៃឹងកែ�ៃង
ចំន�ះនសចកិីដថ្ងនី្រយួៗ ចចូរចងមកងការ
ន�្ើយតបជាមកាហែចំែិត និងមតូវនងើើតមកាហែ
បនាទ តន់ែើ្រីបីង្ហាា ញការផ្្លាស់បិចូរជាបនិបនាទ ប។់

សូម្មក្របម្មូលទិ្ធនិុនិយ័ឱយបានិនៅទ្ធៀងទាតុ់
សចូ្រមប្រចូលការន�្ើយតបជួួរ្រុខុនលើនសចកិីដថ្ង
នដ្ឋាយអំនា្រកិ និងញលឹកញាប ់(�ុងតិចឱ្យយោន
្រដងក្ុង្រយួមតីមាស បុុដនិគួរញលឹកញាបជ់ាងននះ 
មបសិននបើអាច)។ ភាពញលឹកញាបន់លឹងអាមស័យនលើ
្រនធីាោយនៃនការមប្រចូលពត័ម៌ាន៖ សារ SMS 
ការន�្ើយតបជាលាយលកខែ៍អំកសេរ ការសទង្់រតិ
ត្តា្រអំនឡាញ។ល។

អំនុិវិតុត និិងត្តាម្មដានិ
ចាំតវ់ធិានការនលើការសម្របខុ្ួននម�ងទុក
របស់អំ្ក។ សចូ្របនិទទួលធាតុចចូល
អំនា្រកិពីបុគគលិកជួួរ្រុខុនៅក្ុង
រយៈនពលនៃនការអំនុវតិសក្រមភាព។

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up ឧប�រណ៍្ឌl 4B ការនៅក្របើក្របាស់ការក្រគូបក់្រគូងកែបបសក្រម្មបសក្រម្មួល

នៅសចំកាីន្ថែ�ះងគំំរូ

1. ខុាុ ំគិតថា អំ្កនមបើមោស់ចុងនមកាយកំពុងន�្ើយតបមបកបនដ្ឋាយ
ទលឹកចិតិ នក្ៀវក្ាចំន�ះសក្រមភាពគនមមាង។

2. ខុាុ ំគិតថា សហការរីបស់ខុាុ ំកំពុងបំនពញការង្ហារោនមតលឹ្រមតូវ។

3. ខុាុ ំគិតថាសហការរីបស់ខុាុ ំកំពុងទទួលោនការមតួតពិនិតយដែល
ពួកនគមតូវការ។

4. ខុាុ ំគិតថា បុគគលដែលខុាុ ំជួដជួកជា្រយួោនយល់អំំពីពត័ម៌ាន 

[មបធានបទ]។

5. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំមតូវោន្ិល់ធីនធានមគបម់�នន់ែើ្រីអីំនុវតិ
សក្រមភាពរបស់ខុាុ ំឱ្យយោនលអមបនសើរ។

6. ខុាុ ំមាននពលនវលាមគបម់�នន់ែើ្រីអីំនុវតិសក្រមភាពរបស់ខុាុ ំ។

7. គិតថា សហការរីបស់ខុាុ ំ និងខុាុ ំកំពុងនធីែើការោន�ុងលអក្ុងការ
្ិល់នពលនវលាស្រមសបែល់មបធានបទសំខាន់ៗ ទាងំអំស់
នៅក្ុងសក្រមភាពននះ។

8. ខុាុ ំគិតថាសក្រមភាពជាកល់ាកដ់ែលខុាុ ំ និងសហការរីបស់ខុាុ ំកំពុង
អំនុវតិគឺមតូវការចាំោំចន់ៅក្ុងភិចូ្ររិបស់ខុាុ ំ។

9. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំមានទទួលោនការ�មំទពីសហគ្រនរ៍បស់ខុាុ ំ 
នៅនពលខុាុ ំនធីែើសក្រមភាព។

10. ខុាុ ំពំុមានលទិភាពជួួបជា្រយួមបជាជួនន�លនៅ ដែលខុាុ ំមតូវជួួប
នែើ្រីឱី្យយមានមបសិទិិភាពន�ើយ។

11. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលខុាុ ំមតូវពិភាកាជា្រយួ នៅនពលខុាុ ំជួួបបញ្ហាា
បនច្ចកនទស�កព់ន័ិនលឹងក្រមវធិីី។

12. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលខុាុ ំមតូវពិភាកាជា្រយួ នៅនពលខុាុ ំមានបញ្ហាា
ជា្រយួសហការ។ី

13. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលអាចដែនាខំុាុ ំអំំពីទំនាកទ់ំនងជា្រយួមបជាជួន
ន�លនៅ។

14. ខុាុ ំទទួលោនការបែុិះបណិាលដែលខុាុ ំមតូវការ នែើ្រី ី
បំនពញការង្ហារដែលខុាុ ំមតូវនធីែើ។

15. ខុាុ ំ និងសហការយីល់ពីការទទួលខុុសមតូវខុុស�្របស់�្
នៅវញិនៅ្រក ែចូនច្ះនយើង្រនិមានការភានម់ចលំនទ។

16. នៅនពលរាយការែ៍អំំពីបញ្ហាា នៅមបធានមគបម់គង បញ្ហាា
ទាងំននាះមតូវោននដ្ឋាះមសាយ�ុងឆ្នាំបរ់ហ័ស។

17. នៅនពលខុាុ ំមានបញ្ហាា  ឬសំែួរ�កព់ន័ិនលឹងការង្ហាររបស់ខុាុ ំ  
ខុាុ ំដសែងរកការមបលឹកាពីសហការ្ីរុននពលនៅនស្ើសំុជំួនួយពី
មបធានមគបម់គង។

18. ការសម្របសម្រួលជា្រយួភ្ាកង់្ហារន្សេងនទៀតមានភាព
ង្ហាយមសួល។

19. សហការយីល់មសបចំន�ះអំែីដែលអំ្កមគបម់គង 
របស់នយើងគិតថាជាចំែុចអាទិភាពនៃនសក្រមភាព។

20. មបធានមគបម់គងមានចំនែះែលឹងចាស់លាស់អំំពីអំែីដែលកំពុង
នកើតន�ើងនៅក្ុងវស័ិយននះ។

21. ខុាុ ំ និងសហការ ីមានអារ្រមែ៍ង្ហាយមសួលក្ុងការរាយការែ៍
អំំពីបញ្ហាា បនច្ចកនទស�កព់ន័ិនលឹងសក្រមភាព។

22. សហការរីបស់ខុាុ ំគិតថា ពួក�តទ់ទួលោនការមបមពលឹតិនដ្ឋាយ
នសមើភាពពីមបធានមគបម់គងរបស់�ត។់

23. សហការរីបស់ខុាុ ំយល់ពីរនបៀបដែលសក្រមភាពននះរ្ួរចំដែក
ែល់ការសនម្រចន�លនៅធីំៗ ។

24. សហការរីបស់ខុាុ ំយល់ពីរនបៀបដែលសក្រមភាពននះែំនែើ រការ
ជា្រយួសក្រមភាពន្សេងនទៀតនៅក្ុងគនមមាង។

25. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំអាចសនម្រចន�លនៅសក្រមភាពននះនៅត្តា្រ
នពលនវលាដែលោនកំែត។់

26. ខុាុ ំគិតថា្លបះុ�ល់នៃនសក្រមភាពននះនលឹងបនិបនាទ បព់ី
នពលនវលាសក្រមភាពមតូវោនបញ្ចប។់

27. ខុាុ ំគិតថា សក្រមភាពននះមតូវោនសាគ ល់�ុងទចូលំទចូលាយ
នៅក្ុង ចំនណា្រមបជាជួន ន�លនៅនៃនសក្រមភាពននះ។

28. ខុាុ ំគិតថាសក្រមភាពននះអាចបនិនៅោនលុះមត្តាដតមានការ�មំទ
ពីក្ុង្រចូលដ្ឋាា ន (ពំុមតូវការជំួនួយពីខាងនម�) ។

29. សហការរីបស់ខុាុ ំនលឹងបនកិារង្ហារននះនទាះបីមានការង្ហារន្សេងនទៀត
កន៏ដ្ឋាយ។

30. សហការរីបស់ខុាុ ំ និងខុាុ ំគិតថាការផ្្លាស់បិចូរសក្រមភាពនដ្ឋាយ
ដ្អកនលើ្រតិន�្ើយតបរបស់នយើងកំពុងន�្ើយតបនដ្ឋាយនជាគជួយ័
ចំន�ះឧបសគគថមីៗ។

សចូ្រនមបើបញា ីននះសមមាបគ់ំនិតន្សេងៗ។ សចូ្របនងើើតនសចកិីដថ្ងផ្លាទ ល់ខុ្ួនរបស់អំ្ក។ នែើ្រីឱី្យយមានមបសិទិភាព នសចកិីដថ្ងរបស់អំ្កមតូវ៖

• ដ្អកនលើអាទិភាពដែលកំែតន់ដ្ឋាយអំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គង។

• មតូវសរនសរត្តា្ររនបៀបដែលបុគគលិកជួួរ្រុខុអាច “យល់មសបទាងំមសុង” “យល់មសប” “្រនិយល់មសប” ឬ “្រនិយល់មសបទាងំមសុង”។

ជំំនិួយ៖
អំ្កអាចនមបើមបពន័ិសារ SMS សា្រញា្រយួនែើ្រីមីប្រចូល្រតិ
ន�្ើយតបជាមបចាំ។ំ
“[សចូ្របញ្ចចូ លនសចកិីដថ្ង] ។ នតើអំ្កមានអារ្រមែ៍
ែចូចន្រដច? ការន�្ើយតប៖ 1 = យល់មព្រទាងំមសុង 2 =  
យល់មព្រ 3 = ្រនិយល់មព្រ 4 = ្រនិយល់មព្រទាងំមសុង”
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ន ា្ើផ្លាទ ងំបដ្ឋានៅនៃែគចូអំនុវតិ និងពនយល់ពីន�លគំនិតនៃនការមគបម់គង ដបប សម្របសម្ួរល។ សំុឱ្យយពួកនគ

នមបើមោស់ែំនែើ រការមគបម់គងដបបសម្របសម្ួរលននះ ឬែំនែើ រការ មសនែៀង�្ណា្រយួ។

2 ផ្លាទ ងំបដ្ឋានលឹងបង្ហាា ញនៃែគចូអំនុវតិអំំពីរនបៀបនមជួើសនរ ើសនសចកិីដថ្ង�កព់និ័នលឹងែំនែើ រការអំនុវតិ។ មប្រចូលជា
នទៀងទាតន់ចូវមបតិក្រមរបស់បុគគលិកជួួរ្ុរខុចំន�ះនសចកិីដថ្ងទាងំននាះ។ នរៀបចំទិន្នយ័ឱ្យយក្ាយជារចូបភាព 
រចួនធីែើការពិភាកាថានតើសក្រមភាព ឬែំនែើ រការ ណា្រយួដែលមតូវដកសម្រួល។

3 សំុឱ្យយបុគគលិកជួួរ្ុរខុបកមសាយទិន្នយ័អំនា្រកិដែលោនមប្រចូល រចួនមបើមោស់ ការបកមសាយទាងំននាះ
នែើ្រីសីម្របសម្រួលែំនែើ រការអំនុវតិ នែើ្រីតី្តា្រឱ្យយទាន ់ការផ្្លាស់បិចូរទាងំននាះ។

4 នលើកទលឹកចិតិឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិឱ្យយនធីែើការដចករដំលកការផ្្លាស់បិចូរនៅកុ្ងបរ�ិកាស និងការសម្របសម្រួលដែល
�កព់និ័ជា្រយួនលឹងយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ។

5 ពិនិតយន្រើលបទពិនសាធីន ៍និងការសម្របសម្រួលរបស់នៃែគចូអំនុវតិ នតើអ្ំកអាចនរៀនសចូមតអំំពីអំែីខ្ុះ? នតើបញ្ហាា
ការអំនុវតិញលឹកញាបន់ៅកុ្ងសក្រមភាពទាងំ្រចូលបង្ហាា ញថា បញ្ហាា ចាំោំច ់មតូវនដ្ឋាះមសាយនៅថ្ាកត់ំបន ់ 
ឬថ្ាកជ់ាតិដែរឬនទ?

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមយួ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអ្នុក  

�ិងបរបិទរបស់ូអ្នុក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ មបសិននបើអាច នៃែគចូអំនុវតិគួរដតដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនសចកិីដថ្ង នៅក្ុងការ អំនុវតិ ត្តា្រដ្ឋានជាមបចាំរំបស់ខុ្ួន នែើ្រីអីំនុញ្ហាា តឱ្យយមាន
រោយការែ៍ញលឹកញាប។់

 ◌ នៅនពលអំ្កទទួល និងបចូកសរបុចន្រ្ើយរបស់បុគគលិកជួួរ្រុខុ មតូវមោកែថា ោនបនងើើតរចូបភាពសា្រញា ៗ ែចូចជាគំនចូសត្តាង  
ឬមកាហែ ដែលបង្ហាា ញអំំពី “រចូបភាព” នៃនមបធានបទសមមាបប់ុគគលិកនែើ្រីនីធីែើការពនយល់។

 ◌ មតូវនជួៀសវាងមោបប់ុគគលិកជួួរ្រុខុអំំពីអំតែនយ័នៃនទិន្នយ័។ សចូ្រនស្ើឱ្យយបុគគលិកមោបអ់ំ្កអំំពីការបកមសាយរបស់ពួកនគ។ 
ទទួលយកការ បកមសាយទាងំអំស់ថាជាការរ្ួរចំដែកវជិួាមាន និង្រចូលនហតុដែលអាច នកើត មានសមមាបក់ារសម្របសម្រួល។

 ◌ កតម់ត្តាការសម្របសម្រួលណា្រយួដែលអំ្កបនងើើតន�ើង នដ្ឋាយចាំបយ់ក នចូវអំែី ដែល ោននកើតន�ើង អំែីដែលអំ្កោនអំនុវត ិអំែី
មានែំនែើ រការលអ អំែីដែល ែំនែើ រការ ្រនិោនលអ មព្រទាងំ្រចូលនហតុ។ 

 ◌ ដចករដំលកជានទៀងទាតន់ចូវអំែីដែលអំ្កកំពុងសម្របខុ្ួន និងនរៀនជា្រយួ អំ្កែនៃទនៅក្ុងអំងគភាព និងជាពិនសសជា្រយួបុគគលិក
ជួួរ្រុខុខុ្ួនឯង។
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ការសាេ បប់ុគូគលិ�ជំួរម្មុខ៖ វិធិីីម្មយួ�ុុងការក្រគូបក់្រគូងស�ម្មមភាពជំំរញុក្រប�បនៅដាយ ការសក្រម្មបសក្រម្មួល

សូម្មនៅក្រជំើសនៅរ ើសនូិវិអំីីកែ�លអំុ�នឹិងនៅធីីើការត្តាម្មដានិ
សចូ្រនមជួើសនរ ើស ឬសរនសរនសចកិីដថ្ងអំំពីការអំនុវតិសក្រមភាពដែលបុគគលិកជួួរ្រុខុអាច “យល់មសបទាងំមសុង” “យល់មសប” “្រនិ
យល់មសប” ឬ “្រនិយល់មសប”។  នសចកិីដថ្ងជាកល់ាកន់លឹងអាមស័យនលើអាទិភាពដែលកំែតន់ដ្ឋាយអំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គង។ 
ចចូរបនងើើតនសចកិីដថ្ងផ្លាទ ល់ខុ្ួនរបស់អំ្ក។ សមមាបគ់ំនិតន្សេងៗ សចូ្រន្រើលបញា ីនៅទំពរ័បនាទ ប។់ 

ចូំរ
ចាំបន់ៅ�េើម្ម
ក្រតុងន់ៅនិ�

វិ�តនៃនិការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុជំាម្មូលដាឋ និ
ត្តា្ររយៈការមប្រចូល និងន្រើលន�ើញទិន្នយ័�ុង
ឆ្នាំបរ់ហ័ស និងជាញលឹកញាបត់្តា្រ រយៈ ការអំនុវតិ
សក្រមភាព អំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គងអាចនធីែើការ
សនម្រចចិតិោនមបនសើរ ជាង្រុន និងន�្ើយតបចំន�ះ
បញ្ហាា ថមីៗនៅនពលបញ្ហាា ទាងំននាះនកើតន�ើង។ 

សូម្មចំងក្រ�ងជាឯ�សារ និិងកែចំ�រកំែល�!
នដ្ឋាយនមបើវធិីីសាស្រ្តសិមគបម់គងដបបបនាុ ំអំែីដែល
សំខានគ់ឺមតូវកតម់ត្តា នចូវអំែី ដែលអំ្កកំពុងនធីែើ និង
្រចូលនហតុដែលអំ្កនធីែើនៅនពលកំពុងែំនែើ រការ
ននាះ។ សចូ្រកំុនភិ្ចចងមកងឯកសារការសម្រប
ដែលអំ្កោននធីែើ អំែីដែលែំនែើ រការ និងអំែីដែល
្រនិែំនែើ រការ។ ចចូរដចករដំលកជាមបចាំនំចូវអំែីដែល
អំ្កកំពុងសម្របខុ្ួន និងនរៀនសចូមតជា្រយួយនិការ
សម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិនែើ្រីឱី្យយអំ្កែនៃទអាច
ទទួលោននចូវអំែីដែលអំ្កកំពុងនរៀនសចូមត!

ADAPTIVE 
MANAGEMENT 
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ការនៅម្រាប�ម្រាបាស់ការម្រាគំបម់្រាគំងន្ថែបបបនិាុ ំ
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ជំួប និិងពិភា�ា *
ចចូរនមបើមកាហែិចទាងំននះជាចំែុចនផ្លាដ តសំខានស់មមាបក់ារមបជុួំជា្រយួមកុ្របុគគលិកជួួរ្រុខុ
សចូ្រនស្ើឱ្យយពួកនគពនយល់ពីនិន្ាការនដ្ឋាយដ្អកនលើអំែីដែលពួកនគោនសនងើតន�ើញ។ 
កិច្ចមបជំុួដ្អកនលើទិន្នយ័ទាងំននះនលើកបង្ហាា ញអំំពីបញ្ហាា ក្ុងការអំនុវតិក្ុងនមុាងជាកដ់សដង 
នែើ្រីអីាចនដ្ឋាះមសាយបញ្ហាា ទាងំននាះ។ ការអំនុវតិដបបននះជួួយអំ្កមគបម់គងក្ុងការបនងើើត
ែំនណាះមសាយ និងនរៀបចំដ្នការសមមាបន់�្ើយតបចំន�ះនិន្ាការ។

សូម្មចំងក្រ�ង និិង �ៃឹងកែ�ៃង
ចំន�ះនសចកិីដថ្ងនី្រយួៗ ចចូរចងមកងការ
ន�្ើយតបជាមកាហែចំែិត និងមតូវនងើើតមកាហែ
បនាទ តន់ែើ្រីបីង្ហាា ញការផ្្លាស់បិចូរជាបនិបនាទ ប។់

សូម្មក្របម្មូលទិ្ធនិុនិយ័ឱយបានិនៅទ្ធៀងទាតុ់
សចូ្រមប្រចូលការន�្ើយតបជួួរ្រុខុនលើនសចកិីដថ្ង
នដ្ឋាយអំនា្រកិ និងញលឹកញាប ់(�ុងតិចឱ្យយោន
្រដងក្ុង្រយួមតីមាស បុុដនិគួរញលឹកញាបជ់ាងននះ 
មបសិននបើអាច)។ ភាពញលឹកញាបន់លឹងអាមស័យនលើ
្រនធីាោយនៃនការមប្រចូលពត័ម៌ាន៖ សារ SMS 
ការន�្ើយតបជាលាយលកខែ៍អំកសេរ ការសទង្់រតិ
ត្តា្រអំនឡាញ។ល។

អំនុិវិតុត និិងត្តាម្មដានិ
ចាំតវ់ធិានការនលើការសម្របខុ្ួននម�ងទុក
របស់អំ្ក។ សចូ្របនិទទួលធាតុចចូល
អំនា្រកិពីបុគគលិកជួួរ្រុខុនៅក្ុង
រយៈនពលនៃនការអំនុវតិសក្រមភាព។
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នៅសចំកាីន្ថែ�ះងគំំរូ

1. ខុាុ ំគិតថា អំ្កនមបើមោស់ចុងនមកាយកំពុងន�្ើយតបមបកបនដ្ឋាយ
ទលឹកចិត ិនក្ៀវក្ាចំន�ះសក្រមភាពគនមមាង។

2. ខុាុ ំគិតថា សហការរីបស់ខុាុ ំកំពុងបំនពញការង្ហារោនមតលឹ្រមតូវ។

3. ខុាុ ំគិតថាសហការរីបស់ខុាុ ំកំពុងទទួលោនការមតួតពិនិតយដែល
ពួកនគមតូវការ។

4. ខុាុ ំគិតថា បុគគលដែលខុាុ ំជួដជួកជា្រយួោនយល់អំំពីពត័ម៌ាន 

[មបធានបទ]។

5. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំមតូវោន្ិល់ធីនធានមគបម់�នន់ែើ្រីអីំនុវតិ
សក្រមភាពរបស់ខុាុ ំឱ្យយោនលអមបនសើរ។

6. ខុាុ ំមាននពលនវលាមគបម់�នន់ែើ្រីអីំនុវតិសក្រមភាពរបស់ខុាុ ំ។

7. គិតថា សហការរីបស់ខុាុ  ំនិងខុាុ ំកំពុងនធីែើការោន�ុងលអក្ុងការ
្ិល់នពលនវលាស្រមសបែល់មបធានបទសំខាន់ៗ ទាងំអំស់
នៅក្ុងសក្រមភាពននះ។

8. ខុាុ ំគិតថាសក្រមភាពជាកល់ាកដ់ែលខុាុ  ំនិងសហការរីបស់ខុាុ ំកំពុង
អំនុវតិគឺមតូវការចាំោំចន់ៅក្ុងភិចូ្ររិបស់ខុាុ ំ។

9. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំមានទទួលោនការ�មំទពីសហគ្រនរ៍បស់ខុាុ  ំ
នៅនពលខុាុ ំនធីែើសក្រមភាព។

10. ខុាុ ំពំុមានលទិភាពជួួបជា្រយួមបជាជួនន�លនៅ ដែលខុាុ ំមតូវជួួប
នែើ្រីឱី្យយមានមបសិទិិភាពន�ើយ។

11. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលខុាុ ំមតូវពិភាកាជា្រយួ នៅនពលខុាុ ំជួួបបញ្ហាា
បនច្ចកនទស�កព់ន័ិនលឹងក្រមវធិីី។

12. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលខុាុ ំមតូវពិភាកាជា្រយួ នៅនពលខុាុ ំមានបញ្ហាា
ជា្រយួសហការ។ី

13. ខុាុ ំែលឹងអំ្កដែលអាចដែនាខំុាុ ំអំំពីទំនាកទ់ំនងជា្រយួមបជាជួន
ន�លនៅ។

14. ខុាុ ំទទួលោនការបែុិះបណិាលដែលខុាុ ំមតូវការ នែើ្រី ី
បំនពញការង្ហារដែលខុាុ ំមតូវនធីែើ។

15. ខុាុ  ំនិងសហការយីល់ពីការទទួលខុុសមតូវខុុស�្របស់�្
នៅវញិនៅ្រក ែចូនច្ះនយើង្រនិមានការភានម់ចលំនទ។

16. នៅនពលរាយការែ៍អំំពីបញ្ហាា នៅមបធានមគបម់គង បញ្ហាា
ទាងំននាះមតូវោននដ្ឋាះមសាយ�ុងឆ្នាំបរ់ហ័ស។

17. នៅនពលខុាុ ំមានបញ្ហាា  ឬសំែួរ�កព់ន័ិនលឹងការង្ហាររបស់ខុាុ  ំ 
ខុាុ ំដសែងរកការមបលឹកាពីសហការ្ីរុននពលនៅនស្ើសំុជំួនួយពី
មបធានមគបម់គង។

18. ការសម្របសម្រួលជា្រយួភ្ាកង់្ហារន្សេងនទៀតមានភាព
ង្ហាយមសួល។

19. សហការយីល់មសបចំន�ះអំែីដែលអំ្កមគបម់គង 
របស់នយើងគិតថាជាចំែុចអាទិភាពនៃនសក្រមភាព។

20. មបធានមគបម់គងមានចំនែះែលឹងចាស់លាស់អំំពីអំែីដែលកំពុង
នកើតន�ើងនៅក្ុងវស័ិយននះ។

21. ខុាុ  ំនិងសហការ ីមានអារ្រមែ៍ង្ហាយមសួលក្ុងការរាយការែ៍
អំំពីបញ្ហាា បនច្ចកនទស�កព់ន័ិនលឹងសក្រមភាព។

22. សហការរីបស់ខុាុ ំគិតថា ពួក�តទ់ទួលោនការមបមពលឹតិនដ្ឋាយ
នសមើភាពពីមបធានមគបម់គងរបស់�ត។់

23. សហការរីបស់ខុាុ ំយល់ពីរនបៀបដែលសក្រមភាពននះរ្ួរចំដែក
ែល់ការសនម្រចន�លនៅធីំៗ ។

24. សហការរីបស់ខុាុ ំយល់ពីរនបៀបដែលសក្រមភាពននះែំនែើ រការ
ជា្រយួសក្រមភាពន្សេងនទៀតនៅក្ុងគនមមាង។

25. ខុាុ ំគិតថា ខុាុ ំអាចសនម្រចន�លនៅសក្រមភាពននះនៅត្តា្រ
នពលនវលាដែលោនកំែត។់

26. ខុាុ ំគិតថា្លបះុ�ល់នៃនសក្រមភាពននះនលឹងបនិបនាទ បព់ី
នពលនវលាសក្រមភាពមតូវោនបញ្ចប។់

27. ខុាុ ំគិតថា សក្រមភាពននះមតូវោនសាគ ល់�ុងទចូលំទចូលាយ
នៅក្ុង ចំនណា្រមបជាជួន ន�លនៅនៃនសក្រមភាពននះ។

28. ខុាុ ំគិតថាសក្រមភាពននះអាចបនិនៅោនលុះមត្តាដតមានការ�មំទ
ពីក្ុង្រចូលដ្ឋាា ន (ពំុមតូវការជំួនួយពីខាងនម�) ។

29. សហការរីបស់ខុាុ ំនលឹងបនិការង្ហារននះនទាះបីមានការង្ហារន្សេងនទៀត
កន៏ដ្ឋាយ។

30. សហការរីបស់ខុាុ  ំនិងខុាុ ំគិតថាការផ្្លាស់បិចូរសក្រមភាពនដ្ឋាយ
ដ្អកនលើ្រតិន�្ើយតបរបស់នយើងកំពុងន�្ើយតបនដ្ឋាយនជាគជួយ័
ចំន�ះឧបសគគថមីៗ។

សចូ្រនមបើបញា ីននះសមមាបគ់ំនិតន្សេងៗ។ សចូ្របនងើើតនសចកិីដថ្ងផ្លាទ ល់ខុ្ួនរបស់អំ្ក។ នែើ្រីឱី្យយមានមបសិទិភាព នសចកិីដថ្ងរបស់អំ្កមតូវ៖

• ដ្អកនលើអាទិភាពដែលកំែតន់ដ្ឋាយអំ្កមគបម់គង និងមបធានមគបម់គង។

• មតូវសរនសរត្តា្ររនបៀបដែលបុគគលិកជួួរ្រុខុអាច “យល់មសបទាងំមសុង” “យល់មសប” “្រនិយល់មសប” ឬ “្រនិយល់មសបទាងំមសុង”។

ជំំនិួយ៖
អំ្កអាចនមបើមបពន័ិសារ SMS សា្រញា្រយួនែើ្រីមីប្រចូល្រតិ
ន�្ើយតបជាមបចាំ។ំ
“[សចូ្របញ្ចចូ លនសចកិីដថ្ង] ។ នតើអំ្កមានអារ្រមែ៍
ែចូចន្រដច? ការន�្ើយតប៖ 1 = យល់មព្រទាងំមសុង 2 =  
យល់មព្រ 3 = ្រនិយល់មព្រ 4 = ្រនិយល់មព្រទាងំមសុង”
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពពិភាកាអំំពីតួនាទីនៃនការមគបម់គង
ដបបសម្របសម្ួរលកុ្ងការសម្ួរលែល់មាមតដ្ឋាា នអំនាគត
ដែរឬនទ? នតើគួរដត?

នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិអាចអំនុវតិវធិីីសាស្រ្តសិ
មគបម់គងដបបសម្របសម្ួរលចំន�ះការសម្របសម្រួល
របស់ខួ្ុននដ្ឋាយនស្ើឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិន�្ើយតបចំន�ះនសចកិី
ដថ្ងទចូនៅ្រយួចំនួនឱ្យយោនញលឹកញាប ់នែើ្រីបីង្ហាា ញអំំពី ការ
ផ្្លាស់បិចូរបរ�ិកាសអំនុវតិដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ នសចកដីដថ្ងគន្លឹះ្រយួចំនួន (5-15) នែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាន និងពិនិតយន្រើលនិន្ាការ ត្តា្រនពលនវលាជាបនិបនាទ ប់

 ◌ មបពន័ិមប្រចូលឱ្យយោននទៀងទាតន់ចូវ្រតិដកល្រអនលើនសចកិីដថ្ងទាងំននះពីបុគគលិកជួួរ្រុខុ

 ◌ ្រនធីាោយដសែងយល់អំំពីការផ្្លាស់បិចូរការពិតទចូនៅ និងនធីែើការសម្របសម្រួល នៅត្តា្រ ការផ្្លាស់បដចូរននាះ

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1E: នតើអំែីខុ្ះដែលអាចមានកំហុស? នហគ្រ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 4C: ការចងមកងឯកសារការសាដ ប់

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

ឧបរ�ណ៍្ឌ 4B



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

មបភិព៖  Expandnet: The Implementation Mapping Tool

ឧបករណ៍៍សម្រា�បត់ាមដ្ឋានបទ្ធពិិង្រៀសាធន៍
ទ្ធទ្ធួលបានង្រៀ�ង្រៀពិលកំពុិ�អំនុវតត  
ង្រៀដឹ�មីយីកង្រៀ�អំនុវតត ង្រៀ�កុុ�របាយការណ៍៍ 
ការ�មំ្រាទ្ធ និ�កិច្ចចខិ្លួតខំ្លួម្រាបឹ�ស្វែម្រាប�ពិម្រា�ីក
បស្វែនែម�ង្រៀពិលអំ�គំត។

ការចំណាយនពលនែើ្រី�ី្ុះបញ្ហា្ច ំងជានទៀងទាត់
នលើសំែួរសិកាសំខាន់ៗ  ្ិល់ឱ្យកាសក្ុង
ការកំែតក់ារយល់ន�ើញែម៏ានសារមបន�ជួន៍
នៅនលើការសម្របសម្រួល និងពមងីកបដនែ្រ។ 
ការសនម្រចចិត ិនិងសក្រមភាពហាកែ់ចូចជា
ជួនម្រើសចាស់លាស់នៅក្ុងនពលននះ បុុដនិនយើង
អាចនភិ្ចនៅនពលនមកាយអំំពីអំែ ីនិង្រចូលនហតុ
ដែលការ សម្រប សម្រួល ទាងំននាះមតូវោន
នធីែើន�ើង។ ការកតម់ត្តាការនរៀនសចូមតរបស់នយើង
ជួួយនយើងក្ុងការដចករដំលក និងនមបើមោស់
ពត័ម៌ានននះនៅនពលនមកាយ នៅនពលពមងីក
នៅែល់ទីត្តាងំន្សេងនទៀត។

ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់4 C

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសិ�ា

ចចូរពិចាំរណានលើកតិ្តាន្ដក កតិ្តាបញឈរ ហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ  ដែល�កព់ន័ិ នលឹងការសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព
ទបស់ាើ តរ់បស់អំ្កត្តា្ររយៈការសម្រប និងការពមងីក។ នតើអំ្កចងត់្តា្រដ្ឋានអំែី? នតើអំ្កចងែ់លឹងអំំពីអំែី? នតើអំ្ក្រនិចាស់មតង់
ចំដែកណាខុ្ះ? ទាងំននាះជាកដន្ងដែលមតូវសរនសរសំែួរសិកា។

នដ្ឋាយនមបើមោស់សំែួរ្រយួក្ុងចំនណា្រសំែួរសិការបស់អំ្ក ចចូរបំនពញ សន្លឹក កិច្ចការននះឱ្យយោននទៀងទាត។់ នដ្ឋាយនមបើមោស់
សំែួរ្រយួក្ុងចំនណា្រសំែួរសិការបស់អំ្ក ចចូរបំនពញសន្លឹកកិច្ចការននះឱ្យយោននទៀងទាត។់ សន្លឹកកិច្ចការទនទមតូវោនបញ្ចចូ ល
នៅក្ុងទំពរ័បនាទ ប។់

សចូ្រអំនុវតិែំណាកក់ាលននះន�ើងវញិឱ្យយោននទៀងទាត។់ ញ។ សចូ្រមត�បន់ៅសន្លឹក្រុនជាចំែុចចាំបន់្ដើ្រ។ 

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ កំណ៍តុសំ់ណួ៍រសិការបស់អុកសម្រា�បក់ារពម្រាងីកសក�មភាព

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរបំនៅពញសនិះ�កឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំង�យួកុុង�យួសំណួ៍រសិកា

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ នៅ�ើ�បចំចុបីនិុភាពការសិការបស់អុកឱ្យយបានិនៅទីៀងទាតុ់

ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់4C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up សនិៃឹ��ិចំចការសក្រ�បឧ់ប�រណ៍្ឌ 4C៖ ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

សនិៃឹ��ិចំចការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

នៅតុើ�និអំីីនៅ�ើតុនៅ�ើង?

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លម្មនិិ
�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើអំីី�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើ នៅយើង ក្រតូុវិ នៅធីីើ អំីីខៃ� 
នៅ�នៅពលនៅនិ�? 
�ំណា�ក់ាល
ស�ម្មមភាព

កាលបរនិៅចំេទ្ធការ�ៃុ�បញ្ហាច ំងនៅនិ�

សំណួ្ឌរសិ�ា៖

នៅតុើនៅយើងបានិបញ្ចច ប�់ំណា�ក់ាលស�ម្មមភាព
ទាងំនៅនិ�នៅហិើយឬនៅ�?

បាទ្ធ / ចាំស នៅទ្ធ

រយៈនៅពលពិនិិតុយ

កាលបរនិៅចំេទ្ធ

ការពិនិិតុយ�ម្មមវិធិីីរបស់នៅយើង

ចុំ�នៅពលនៅនិ�?

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up សនិៃឹ��ិចំចការសក្រ�បឧ់ប�រណ៍្ឌ 4C៖ ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

សនិៃឹ��ិចំចការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

នៅតុើ�និអំីីនៅ�ើតុនៅ�ើង?

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លម្មនិិ
�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើអំីី�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើ នៅយើង ក្រតុូវិ នៅធីីើ អំីីខៃ� 
នៅ�នៅពលនៅនិ�? 
�ំណា�ក់ាល
ស�ម្មមភាព

កាលបរនិៅចំេទ្ធការ�ៃុ�បញ្ហាច ំងនៅនិ�

សំណួ្ឌរសិ�ា៖

នៅតុើនៅយើងបានិបញ្ចច ប�់ំណា�ក់ាលស�ម្មមភាព
ទាងំនៅនិ�នៅហិើយឬនៅ�?

បាទ្ធ / ចាំស នៅទ្ធ

រយៈនៅពលពិនិិតុយ

កាលបរនិៅចំេទ្ធ

ការពិនិិតុយ�ម្មមវិធិីីរបស់នៅយើង

ចុំ�នៅពលនៅនិ�?

ឧបរ�ណ៍្ឌ

សន្លឹកកិច្ចការនែើ្រីចីាំបយ់កនចូវអំែីដែលអំ្កកំពុងនរៀនសចូមតនៅនលើ
 សំែួរសំខានដ់ែលគួរឱ្យយចាំបអ់ារ្រមែ៍ និងនែើ្រីតី្តា្រដ្ឋានពី

រនបៀបដែលពត័ម៌ានអំំពីសំែួរននះអាចដកល្រអែល់ការសម្រប
សម្រួល និងការពមងីកបដនែ្រ។



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 សចូ្រនមជួើសនរ ើស “សំែួរសិកា” គន្លឹះនែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាន។ ចំែុចដែលអ្ំកចងែ់លឹង ចងត់្តា្រដ្ឋាន ឬកដន្ងដែល

មានចំែុច្រនិែលឹងនមចើន។

2 ចចូរកតម់ត្តាសំែួរននះ។ ចចូរកតម់ត្តានចូវចំែុចដែលោននកើតន�ើង�កព់និ័នលឹងសំែួរននះ លកខែៈដែល
ការ ដមបមបួលសក្រមភាពមានឥទិិពលនៅនលើក្រមវធិីី លទិ្លដែលទទួលោន និងថា នតើ មតូវការការផ្្លាស់បិចូរ
បដនែ្រនទៀតដែរឬនទ។ នធីែើកិច្ចននះឱ្យយោន�ុងតិចបីដខុ្រដង។

3 ឧបករែ៍ននះអាចនមបើនដ្ឋាយយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិនែើ្រីនីផិ្លាតនលើតួនាទីរបស់ពួកនគកុ្ង
ការមគបម់គងការពមងីកស្រមភាព ឬនដ្ឋាយនៃែគចូអំនុវតិ នៅត្តា្រទីត្តាងំន្សេងៗ�្។ បនាទ ប្់រក ពត័ម៌ានអាច
នធីែើការដចករដំលក នែើ្រីទីាញយកបទពិនសាធីនព៍ី និងសមមាបក់ារខុិតខំុមបលឹងដមបងពមងីកបដនែ្រនៅកម្រតិ
ថ្ាកជ់ាតិ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ នបើអំ្កនធីែើវាកានដ់តញលឹកញាប ់ននាះអំ្កនលឹងចំណាយនពលកានដ់តតិចជាង្រុន។

 ◌ សក្រមភាពននះមានមបន�ជួនប៍ំ្ុតនៅនពលដែលមតូវោនបញ្ចបន់ដ្ឋាយនៃែគចូអំនុវត ិនិងនធីែើការដចករដំលកមត�បន់ៅ
យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 4C
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ចចូរពិចាំរណានលើកតិ្តាន្ដក កតិ្តាបញឈរ ហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ  ដែល�កព់ន័ិ នលឹងការសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព
ទបស់ាើ តរ់បស់អំ្កត្តា្ររយៈការសម្រប និងការពមងីក។ នតើអំ្កចងត់្តា្រដ្ឋានអំែី? នតើអំ្កចងែ់លឹងអំំពីអំែី? នតើអំ្ក្រនិចាស់មតង់
ចំដែកណាខុ្ះ? ទាងំននាះជាកដន្ងដែលមតូវសរនសរសំែួរសិកា។

នដ្ឋាយនមបើមោស់សំែួរ្រយួក្ុងចំនណា្រសំែួរសិការបស់អំ្ក ចចូរបំនពញ សន្លឹក កិច្ចការននះឱ្យយោននទៀងទាត។់ នដ្ឋាយនមបើមោស់
សំែួរ្រយួក្ុងចំនណា្រសំែួរសិការបស់អំ្ក ចចូរបំនពញសន្លឹកកិច្ចការននះឱ្យយោននទៀងទាត។់ សន្លឹកកិច្ចការទនទមតូវោនបញ្ចចូ ល
នៅក្ុងទំពរ័បនាទ ប។់

សចូ្រអំនុវតិែំណាកក់ាលននះន�ើងវញិឱ្យយោននទៀងទាត។់ ញ។ សចូ្រមត�បន់ៅសន្លឹក្រុនជាចំែុចចាំបន់្ដើ្រ។ 

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ កំណ៍តុសំ់ណួ៍រសិការបស់អុកសម្រា�បក់ារពម្រាងីកសក�មភាព

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរបំនៅពញសនិះ�កឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំង�យួកុុង�យួសំណួ៍រសិកា

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ នៅ�ើ�បចំចុបីនិុភាពការសិការបស់អុកឱ្យយបានិនៅទីៀងទាតុ់

ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់4C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up សនិៃឹ��ិចំចការសក្រ�បឧ់ប�រណ៍្ឌ 4C៖ ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

សនិៃឹ��ិចំចការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

នៅតុើ�និអំីីនៅ�ើតុនៅ�ើង?

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លម្មនិិ
�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើអំីី�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើ នៅយើង ក្រតុូវិ នៅធីីើ អំីីខៃ� 
នៅ�នៅពលនៅនិ�? 
�ំណា�ក់ាល
ស�ម្មមភាព

កាលបរនិៅចំេទ្ធការ�ៃុ�បញ្ហាច ំងនៅនិ�

សំណួ្ឌរសិ�ា៖

នៅតុើនៅយើងបានិបញ្ចច ប�់ំណា�ក់ាលស�ម្មមភាព
ទាងំនៅនិ�នៅហិើយឬនៅ�?

បាទ្ធ / ចាំស នៅទ្ធ

រយៈនៅពលពិនិិតុយ

កាលបរនិៅចំេទ្ធ

ការពិនិិតុយ�ម្មមវិធិីីរបស់នៅយើង

ចុំ�នៅពលនៅនិ�?



Guide to Adaptation
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Tools for Adaptation
and Scale Up សនិៃឹ��ិចំចការសក្រ�បឧ់ប�រណ៍្ឌ 4C៖ ការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

សនិៃឹ��ិចំចការចំងក្រ�ងឯ�សារការសាេ ប់

នៅតុើ�និអំីីនៅ�ើតុនៅ�ើង?

នៅតុើអំីីខៃ�កែ�លម្មនិិ
�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើអំីី�ំនៅណ្ឌើ រការ?

នៅតុើ នៅយើង ក្រតុូវិ នៅធីីើ អំីីខៃ� 
នៅ�នៅពលនៅនិ�? 
�ំណា�ក់ាល
ស�ម្មមភាព

កាលបរនិៅចំេទ្ធការ�ៃុ�បញ្ហាច ំងនៅនិ�

សំណួ្ឌរសិ�ា៖

នៅតុើនៅយើងបានិបញ្ចច ប�់ំណា�ក់ាលស�ម្មមភាព
ទាងំនៅនិ�នៅហិើយឬនៅ�?

បាទ្ធ / ចាំស នៅទ្ធ

រយៈនៅពលពិនិិតុយ

កាលបរនិៅចំេទ្ធ

ការពិនិិតុយ�ម្មមវិធិីីរបស់នៅយើង

ចុំ�នៅពលនៅនិ�?
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1E: នតើអំែីខុ្ះដែលអាចមានកំហុស? នហគ្រ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1F: ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរ
លកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញក្ុងទិសនៅដត្រយួ៖ ការពិនិតយ
�្ងវស័ិយ

នតើមានដ្្កណា្រយួនៅកុ្ងដ្នការសក្រមភាព  
ដែលសារៈសំខានន់ៃនការ បចូកសរបុ និងការចងមកងឯកសារ
សិកាជា្រយួនៃែគចូ និងភាគី�កព់និ័មតូវ ោនដសែងរកដែរឬនទ? 
នតើគួរដតមាន?

នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ + មកុ្រធីនធាន  
និងនៃែគចូ អំនុវតិ និងដចករដំលកការនរៀនសចូមតទាងំននះនដ្ឋាយ
រនបៀបណា?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ សន្លឹកជាបនិបនាទ បដ់ែលបង្ហាា ញពីការវវិតិនៃនការយល់ែលឹងអំំពីសំែួរសំខាន់ៗ �កព់ន័ិនលឹងសក្រមភាពពមងីកបដនែ្រ

 ◌ ែំណាកក់ាលសក្រមភាពដែលោនកតម់ត្តានែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាននលើ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 4C
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

មបភិព៖ Promising Practices in Scale-Up Monitoring, Learning, and Evaluation: A Compendium of Resources, 
Institute for Reproductive Health, Georgetown University

ឧបករណ៍៍ពិិនិតយ និ�តាមដ្ឋាន
ម្រាពិឹតតការណ៍៍ស្វែដឹលអាច្ចបាះ 
�ល់ដឹល់ ការពិម្រា�ីកបស្វែនែម
ង្រៀ�ង្រៀពិលបនតប�ា ប់មកង្រៀទ្ធៀត។

សន្លឹកកិច្ចការនែើ្រីកីំែតម់បនភិទសំខាន់ៗ ដែលមតូវត្តា្រដ្ឋាន  
កែ៏ចូចជាបនងើើតត្តារាងនពលនវលានៃន មពលឹតិិការែ៍សំខាន់ៗ នៅក្ុង
បរ�ិកាសពមងីកបដនែ្រ្ងដែរ។

ននះគឺជាឱ្យកាសនែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាននចូវអំែីដែលអាចបះុ�ល់/ជួះឥទិិពលែល់វឌ្ឍឍនភាពរបស់អំ្កក្ុងការពមងីកសក្រមភាពទបស់ាើ ត ់ 
VAC បុុដនិ្រនិមតូវោនត្តា្រ ដ្ឋាន ត្តា្ររយៈការកំែតន់ិ�្រន្ិក/បញឈរ (ឧបករែ៍ 3C & 3D) ឬឯកសារ សម្រប/នរៀនសចូមតរបស់
នៃែគចូអំនុវត ិ(ឧបករែ៍ 4A, 4B) ន�ើយ។

អំុ�ត្តាម្មដានិការបញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។5 A

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 5A  អំុ�ត្តាម្មដានិក្រពឹតុតការណ៍្ឌ •  ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 3

1. ចចូរនមបើកំែតម់ត្តាជារចូបភាពនៃនមពលឹតិិការែ៍ ឬត្តារាងទិន្នយ័ (spreadsheet) នែើ្រីផី្លាអ ក និង�្ុះបញ្ហា្ច ំងជាមកុ្រ។ ពិភាកា  
រចួនធីែើការកតម់ត្តា។ ចចូរពិភាកា រចួនធីែើការកតម់ត្តា។

2. នតើលំដ្ឋាបលំ់នដ្ឋាយនពលនវលាពនយល់�ុងែចូចន្រិចអំំពីការសម្រប និងគុែភាពនៃនការពមងីកដែលអំ្កកំពុងន្រើលន�ើញ  
និងជួួបមបទះ?

3. នតើនកើតមានឱ្យកាសថមីៗអំែីខុ្ះនដ្ឋាយសារមពលឹតិការែ៍ទាងំននះ?

4. នតើមពលឹតិិការែ៍ទាងំននះមានហានិភិយ័អំែីខុ្ះ?

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំង និិងសក�មភាព

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖

ឱកាស៖

ហានិិភិយ័៖

ឱកាស៖

ហានិិភិយ័៖

នៅតុើក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទាងំនៅនិ��និឥទ្ធធិពលយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំនៅ�នៅលើការពក្រងី�?

ឱកាស

ហានិិភិយ័

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់
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ក្របនៅភិទ្ធក្រតុូវិត្តាម្មដានិ

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ សូ�នៅម្រាជិ�សនៅរ �សម្រាបនៅភ័ទី

ចចូរពិភាកា និងនមជួើសនរ ើសមបនភិទ “មពលឹតិិការែ៍” នែើ្រីនីធីែើការពិនិតយ និងត្តា្រដ្ឋាន ជាបនិបនាទ ប។់

ននះគឺជាឱ្យកាសនែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាននចូវអំែីដែលអាចបះុ�ល់/ជួះឥទិិពលែល់វឌ្ឍឍនភាពរបស់អំ្កក្ុងការពមងីកសក្រមភាពទបស់ាើ ត ់VAC 
បុុដនិ្រនិមតូវោនត្តា្រ ដ្ឋាន ត្តា្ររយៈការកំែតន់ិ�្រន្ិក/បញឈរ (ឧបករែ៍ 3C & 3D) ឬឯកសារសម្រប/ នរៀនសចូមត របស់នៃែគចូ
អំនុវតិ (ឧបករែ៍ 4B, 4C) ន�ើយ។

មបនភិទ “មពលឹតិិការែ៍” ្រយួចំនួនដែលអំ្កចងយ់កចិតិទុក រ្ួរមានដ្្កន្សេងៗ ែចូចតនៅ៖ ការផ្្លាស់បិចូរលទិក្រម និងភិស័ិុភារ 
បទដ្ឋាា ន VAC ន�លការែ៍ដែនា ំនិងពិធីីការ ពត័ម៌ាន ការអំបរ់ ំនិងការមោមស័យទាកទ់ង (IEC) បរ�ិកាស នន�ោយ 

 ការបែុិះបណិាល មពលឹតិិការែ៍ និងការមបជំុួ នៃ្ទក្ុង អំងគភាព ឬ នម�អំងគភាព។ មានចំែុចន្សេងៗជានមចើននទៀត។

កំែតអ់ាទិភាព 3 មបនភិទ។ អំ្កទំនងជាចងត់្តា្រដ្ឋានបដនែ្រ។

អំុ�ត្តាម្មដានិការបញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។5 A
ឧបរ�ណ៍្ឌ

5A  អំុ�ត្តាម្មដានិក្រពឹតុតការណ៍្ឌ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 5A  អំុ�ត្តាម្មដានិក្រពឹតុតការណ៍្ឌ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 3

បចំចុបីនិុ6 កែខម្មុនិ
6 កែខចាំបព់ី
នៅពលនៅនិ�

1 �ុចំាំបព់ី
នៅពលនៅនិ�1 �ុមំ្មុនិ

ក្របនៅភិទ្ធ៖

ក្របនៅភិទ្ធ៖

ក្របនៅភិទ្ធ៖

1. ចចូរបំនពញមបនភិទដែលមានសារៈសំខានក់្ុងការត្តា្រដ្ឋាន។
2. ចចូរកតម់ត្តានចូវអំែីដែលោននកើតន�ើង ឬោននម�ងទុកនៅក្ុងមបនភិទនី្រយួៗដែលអំ្កកំពុងត្តា្រដ្ឋាន។

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ តា�ដានិម្រាព�តុតការណ៍៍

ឧទាហរណ៍៍៖ 

"ប្រពឹតិិិការណ៍៍ស�ខានី់ៗ
ទា�ងខាងកាុង និីងខាងពេប្រ�
ពាកព់ន័ីធនឹីងការពេ�ើើស្ថាា បន័ីកមួម 
(ការពប្រងីកលកខណ៍ៈបញ្ឈឈរ)"។

ជួ�នីនី។់ ការផ្លាា ស់បិ�រថ្នាា កដឹ់ឹកនា� MOH។ស�ចនាករអំ�ពេពើហិងាពេលើកុ�រ
ដែដឹលប្ដានីដាកប់ញូ្ឈ� លពេ�កាុង
ការសទងម់ួតិិថ្នាា កជ់ាតិិ។

ការរមួួបញូ្ឈ� លពិ�ីស្ថារការ
ពេ�ាើយៈតិបនិីងការពេ�ាើយៈតិប 
VAC ពេ�កាុងកមួមវ�ិីសិកា មួុនី
បពេប្រមួើការងារ។

អំាកជួ�នីួយៈមួ�លនីិ�ិ
មួយួៈច�នីួនីផ្ដដល់�នីធានី
សប្រ�បក់ារពេ�ើើបទីបងាា ញ
អំ�ពី នីិងការពេ�ាើយៈតិបច�ពេពាះ
អំ�ពេពើហិងាពេលើកុ�រ។

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ចចូរពិភាកា និងនមជួើសនរ ើសមបនភិទ “មពលឹតិិការែ៍” នែើ្រីនីធីែើការពិនិតយ និងត្តា្រដ្ឋាន ជាបនិបនាទ ប។់

2 ចចូរកតម់ត្តានចូវអំែីដែលោននកើតន�ើង សាែ នភាពបច្ចុបីន្ និងអំែីដែល មតូវោន នម�ងទុកកុ្ងមបនភិទនី្រយួៗ
ដែលអ្ំកកំពុងត្តា្រដ្ឋាន។ នធីែើបច្ចុបីន្ភាពជានទៀងទាត។់

3 ចចូរពិភាកាអំំពីថាតម់ពលឹតិិការែ៍អំតីតកាល បច្ចុបីន្ និងអំនាគតកាល ទាងំននះបះុ�ល់�ុងែចូចន្រដចែល់
ការពមងីកសក្រមភាព។ នតើមពលឹតិការែ៍ទាងំននាះោនកំែតប់ុនរលកខខុែឌ អំែីខ្ុះ? នតើហានិភិយ័ និងឱ្យកាស
អំែីខ្ុះដែល�កព់និ័នលឹងការដមបមបួលកាលៈនទសៈន្សេងៗ?

4 សមមាបឱ់្យកាសថមីនី្រយួៗ ចចូរនរៀបចំដ្នការសក្រមភាព នែើ្រីបីនងើើន វាជំួនួសឱ្យយការពមងីកបដនែ្រ។  
ចចូរត្តា្រដ្ឋានការបញ្ច បរ់បស់វា។

5 សមមាបឱ់្យកាសថមីនី្រយួៗ ចចូរនរៀបចំដ្នការសក្រមភាព នែើ្រីបីនងើើន វាជំួនួស ឱ្យយការពមងីកបដនែ្រ។  
ចចូរត្តា្រដ្ឋានការបញ្ច បរ់បស់វា។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ នធីែើបច្ចុបីន្ភាពការត្តា្រដ្ឋានននះឱ្យយោននទៀងទាត។់ វានលឹង្រនិចំណាយនពលយចូរនទ មបសិននបើនធីែើញលឹកញាប ់ 
មបដហលជាបីដខុ្រដង។

 ◌ មតូវមោកែថាោនពិនិតយន្រើលជា្រយួភាគី�កព់ន័ិជានមចើន ្រនុសសេម្ាកន់លឹង្រនិែលឹងអំំពីមពលឹតិិការែ៍ទាងំអំស់ន�ើយ។

 ◌ ការពិភាកាជាមកុ្រគឺជាអំែីដែលនលឹងជួួយអំ្កឱ្យយន�ើញគំរចូ និងការជាប�់កព់ន័ិ។

 ◌ ជានិច្ចកាលមតូវសួរថា “នតើមានសក្រមភាពណា្រយួដែលមតូវការនៅក្ុងការន�្ើយតប?”

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5A
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ក្របនៅភិទ្ធក្រតុូវិត្តាម្មដានិ

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ សូ�នៅម្រាជិ�សនៅរ �សម្រាបនៅភ័ទី

ចចូរពិភាកា និងនមជួើសនរ ើសមបនភិទ “មពលឹតិិការែ៍” នែើ្រីនីធីែើការពិនិតយ និងត្តា្រដ្ឋាន ជាបនិបនាទ ប។់

ននះគឺជាឱ្យកាសនែើ្រីតី្តា្រដ្ឋាននចូវអំែីដែលអាចបះុ�ល់/ជួះឥទិិពលែល់វឌ្ឍឍនភាពរបស់អំ្កក្ុងការពមងីកសក្រមភាពទបស់ាើ ត ់VAC 
បុុដនិ្រនិមតូវោនត្តា្រ ដ្ឋាន ត្តា្ររយៈការកំែតន់ិ�្រន្ិក/បញឈរ (ឧបករែ៍ 3C & 3D) ឬឯកសារសម្រប/ នរៀនសចូមត របស់នៃែគចូ
អំនុវត ិ(ឧបករែ៍ 4B, 4C) ន�ើយ។

មបនភិទ “មពលឹតិិការែ៍” ្រយួចំនួនដែលអំ្កចងយ់កចិតិទុក រ្ួរមានដ្្កន្សេងៗ ែចូចតនៅ៖ ការផ្្លាស់បិចូរលទិក្រម និងភិស័ិុភារ 
បទដ្ឋាា ន VAC ន�លការែ៍ដែនា ំនិងពិធីីការ ពត័ម៌ាន ការអំបរ់ ំនិងការមោមស័យទាកទ់ង (IEC) បរ�ិកាស នន�ោយ 

 ការបែុិះបណិាល មពលឹតិិការែ៍ និងការមបជំុួ នៃ្ទក្ុង អំងគភាព ឬ នម�អំងគភាព។ មានចំែុចន្សេងៗជានមចើននទៀត។

កំែតអ់ាទិភាព 3 មបនភិទ។ អំ្កទំនងជាចងត់្តា្រដ្ឋានបដនែ្រ។

អំុ�ត្តាម្មដានិការបញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ។5 A
ឧបរ�ណ៍្ឌ

5A  អំុ�ត្តាម្មដានិក្រពឹតុតការណ៍្ឌ •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 5A  អំុ�ត្តាម្មដានិក្រពឹតុតការណ៍្ឌ •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 3

បចំចុបីនិុ6 កែខម្មុនិ
6 កែខចាំបព់ី
នៅពលនៅនិ�

1 ឆុ្នាំចំាំបព់ី
នៅពលនៅនិ�1 ឆុ្នាំមំ្មុនិ

ក្របនៅភិទ្ធ៖

ក្របនៅភិទ្ធ៖

ក្របនៅភិទ្ធ៖

1. ចចូរបំនពញមបនភិទដែលមានសារៈសំខានក់្ុងការត្តា្រដ្ឋាន។
2. ចចូរកតម់ត្តានចូវអំែីដែលោននកើតន�ើង ឬោននម�ងទុកនៅក្ុងមបនភិទនី្រយួៗដែលអំ្កកំពុងត្តា្រដ្ឋាន។

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ តា�ដានិម្រាព�តុតការណ៍៍

ឧទាហរណ៍៍៖ 

"ប្រពឹតិិិការណ៍៍ស�ខានី់ៗ
ទា�ងខាងកាុង និីងខាងពេប្រ�
ពាកព់ន័ីធនឹីងការពេ�ើើស្ថាា បន័ីកមួម 
(ការពប្រងីកលកខណ៍ៈបញ្ឈឈរ)"។

ជួ�នីនី។់ ការផ្លាា ស់បិ�រថ្នាា កដឹ់ឹកនា� MOH។ស�ចនាករអំ�ពេពើហិងាពេលើកុ�រ
ដែដឹលប្ដានីដាកប់ញូ្ឈ� លពេ�កាុង
ការសទងម់ួតិិថ្នាា កជ់ាតិិ។

ការរមួួបញូ្ឈ� លពិ�ីស្ថារការ
ពេ�ាើយៈតិបនិីងការពេ�ាើយៈតិប 
VAC ពេ�កាុងកមួមវ�ិីសិកា មួុនី
បពេប្រមួើការងារ។

អំាកជួ�នីួយៈមួ�លនីិ�ិ
មួយួៈច�នីួនីផ្ដដល់�នីធានី
សប្រ�បក់ារពេ�ើើបទីបងាា ញ
អំ�ពី និីងការពេ�ាើយៈតិបច�ពេពាះ
អំ�ពេពើហិងាពេលើកុ�រ។
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1. ចចូរនមបើកំែតម់ត្តាជារចូបភាពនៃនមពលឹតិិការែ៍ ឬត្តារាងទិន្នយ័ (spreadsheet) នែើ្រីផី្លាអ ក និង�្ុះបញ្ហា្ច ំងជាមកុ្រ។ ពិភាកា  
រចួនធីែើការកតម់ត្តា។ ចចូរពិភាកា រចួនធីែើការកតម់ត្តា។

2. នតើលំដ្ឋាបលំ់នដ្ឋាយនពលនវលាពនយល់�ុងែចូចន្រិចអំំពីការសម្រប និងគុែភាពនៃនការពមងីកដែលអំ្កកំពុងន្រើលន�ើញ  
និងជួួបមបទះ?

3. នតើនកើតមានឱ្យកាសថមីៗអំែីខុ្ះនដ្ឋាយសារមពលឹតិការែ៍ទាងំននះ?

4. នតើមពលឹតិិការែ៍ទាងំននះមានហានិភិយ័អំែីខុ្ះ?

ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ឆ្លុះះុ�បញ្ចាំច ំង និិងសក�មភាព

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីជីំំរញុ៖

ស�ម្មមភាព / យុទ្ធធសាស្រ្តសតនៅ�ើម្មីកីាតុប់និែយ៖

ឱកាស៖

ហានិិភិយ័៖

ឱកាស៖

ហានិិភិយ័៖

នៅតុើក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទាងំនៅនិ��និឥទ្ធធិពលយាះ ង�ូចំនៅម្មតចំនៅ�នៅលើការពក្រងី�?

ឱកាស

ហានិិភិយ័

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់

បានិបញ្ចចប់
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើអ្ំកមានដ្នការអំែីខ្ុះនែើ្រីនីដ្ឋាះមសាយឱ្យកាស ឬ
កាតប់នែយហានិភិយ័ចំន�ះការពមងីករបស់ INSPIRE? 

នតើអ្ំកកតស់មាគ ល់ន�ើញនិន្ាការ ឬមពលឹតិការែ៍ដែល
បះុ�ល់ែល់ការពមងីក បដនែ្រដែលគួរដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនៅកុ្ង
ដ្នការសក្រមភាពថ្ាកជ់ាតិដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ អាទិភាពដែលោនកំែតស់មមាបម់បនភិទដែលមតូវត្តា្រដ្ឋាន

 ◌ បញា ីនពលនវលានៃនមពលឹតិការែ៍ឆ្្នាំកំន្ងនៅ ដែលមានមពលឹតិការែ៍ដែល ោននម�ងទុកសមមាបអ់ំនាគត នៅក្ុងមបរនភិទនី្រយួៗ

 ◌ ការដសែងយល់អំំពីថានតើមពលឹតិការែ៍ទាងំននាះអាចបះុ�ល់ែចូចន្រដចខុ្ះចំន�ះការពមងីកបដនែ្រ

 ◌ ដ្នការសមមាបក់ារន�្ើយតប

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1B: ការវាយតនៃ្្របរ�ិកាស៖ ែណំាកក់ាល
នពលនវលានៃនការបញ្ចបអំ់ំនពើហងិានលើកុមារ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ដែន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញក្ុងទិសនៅដត្រយួ៖ ការពិនិតយ
�្ងវស័ិយ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5A



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

កម្រងនសៀវនៅដែនាពំិភាកានែើ្រីមីប្រចូលទសសេនៈពីភាគី�កព់ន័ិ
ជានមចើនអំំពីដ្្កណានៃនយុទិសាស្រ្តសិនធីែើឱ្យយមបនសើរន�ើង និងដ្្កណាខុ្ះ
ដែល មតូវការ ការដកល្រអ។

មបភិព៖  Promising Practices in Scale-Up Monitoring, Learning, and Evaluation: A Compendium of 
Resources

ឧបករណ៍៍ស្វែសែ�យល់កានស់្វែតច្ចាស់អំំពីិថាង្រៀត�
ភាគំី�កព់ិន័ធម្រាបង្រៀភិទ្ធង្រៀ�េ�ៗ�ុកំពុិ�ង្រៀធែ�ការ
សង្រៀ�ើតដំឹង្រៀណ៍� ការសម្រាមបសម្រាមួល និ�ពិម្រា�ីក
សកមមភាពិយ៉ាា �ដូឹច្ចង្រៀមេច្ចង្រៀដឹ�មីសី្វែកសម្រាមួល
យុទ្ធធសាស្រ្តសតឱ្យយបានសមម្រាសប?

ការផ្លាអ កនែើ្រីមីប្រចូល្រតិដកល្រអគឺជាដ្្កសំានន់ៃនការសម្របសម្រួល និងការពមងីកបដនែ្រ។ ធាតុចចូលពីភាគី�កព់ន័ិសំខាន់ៗ   
្ិល់ទិន្នយ័មានមបន�ជួន ៍នែើ្រីជីួួយ ឱ្យយយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិ�្ុះបញ្ហា្ច ំងអំំពីែំនែើ រនៃនការពមងីក បដនែ្រ រហចូត
្រកែល់នពលននះ។ 

ការកែ�សក្រម្មួលនៅ�និឹងម្មតិុរបស់ភាគីូពា�ព់ន័ិធ 5 B 
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1. នតើមតូវការអំែីខុ្ះនែើ្រី�ីមំទែល់
ការពមងីក និងការពមងលឹងសក្រមភាព 
INSPIRE ជាបនិនទៀត?

នៅតុើអំុ�បានិនិិយាយនៅ�កានិន់ិរណានៅគូ? កាលបរនិៅចំេទ្ធសនិេនា

3. នតើអំ្កណាជាមា្ច ស់ែំនែើ រការ
ពមងីកទាកទ់ងនលឹងភាពជា
អំ្កែលឹកនា ំនន�ោយ?  
នតើមានអំ្កណាខុ្ះនទៀតដែលមតូវ
យល់មសបជា្រយួ�្? នតើនយើង
អាចចចូលរ្ួរជា្រយួពួកនគនដ្ឋាយ
រនបៀបណា?

2. នតើសក្រមភាព INSPIRE  
មតូវោននរៀបចំជាមបពន័ិ�ុងែចូច
ន្រិច? នតើមតូវអំនុវតិនមចើននទៀតដែរ
ឬនទ? �ុងែចូចន្រដច?

ចចូរពិភាកាសំែួរខាងនមកា្រជាមកុ្រ ឬបុគគលដែលមានគំរចូអំក្�កព់ន័ិចំនួន 5-8 នាក ់ែចូចជា្រស្រ្តនិីមកសួង អំ្កនាសំងគ្រសីុវលិ  
និងមា្ច ស់ជួំនួយដែលតំណាង ឱ្យយ វស័ិយ ទសសេនៈវស័ិយ និងទំនួលខុុសមតូវន្សេងៗដែល�កព់ន័ិនលឹងវធិីីសាស្រ្តសិ INSPIRE។

ការពិនិតយន្រើលហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ  (ឧបករែ៍ 1F), លទិ្លនៃន ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស (ឧបករែ៍ 1B, 1C, 1D) 
វឌ្ឍឍនភាពបញឈរ/ន្ដក (ឧបករែ៍ 3C, 3D) និងការអានឯកសារអំំពីការនរៀន និងការសម្របដែលោនចងមកង របស់ អំងគភាព អំនុវតិ 
(ឧបករែ៍ 4C) ទាងំអំស់អាចជួួយ្រចូលដ្ឋាា នននះ។ បញ្ចចូ ល ក្ុងទិន្នយ័។

ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ ម្រាប�ូល�តិុម្រាតុ�ប់

5B  ការសក្រម្មបសក្រម្មួលនៅ��ុុងការនៅ�ៃើយតុបចំំនៅពា�ម្មតិុក្រតុ�បរ់បស់ភាគូីពា�ព់ន័ិធ  • ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3

4. នតើ INSPIRE ពមងីក
វសិាលភាពកិច្ចខុិតខុមំបលឹងដមបង�្ង
វស័ិយនៅក្ុងកម្រតិ ណា?  
នតើអាចនធីែើអំែីោននទៀតនែើ្រី�ីមំទ
ែល់កិច្ចសហការ�្ងវស័ិយ?

ការកែ�សក្រម្មួលនៅ�និឹងម្មតិុរបស់ភាគីូពា�ព់ន័ិធ5 B
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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and Scale Up 5B  ការសក្រម្មបសក្រម្មួលនៅ��ុុងការនៅ�ៃើយតុបចំំនៅពា�ម្មតិុក្រតុ�បរ់បស់ភាគូីពា�ព់ន័ិធ  • ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 3

ការសក្រម្មបសក្រម្មួលការសក្រម្មប និិងការពក្រងី�

1. នតើមតូវនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រី�ីមំទែល់ការពមងីក និងពមងលឹងសក្រមភាព INSPIRE ជាបនិ 
(ការពមងីកន្ដក)? នៅកម្រតិ្រចូលដ្ឋាា ន? នៅកម្រតិថ្ាកជ់ាតិ?

2. នតើនៅមាមតូវការអំែីខុ្ះនទៀតនែើ្រីនីរៀបចំសក្រមភាព INSPIRE នៅជាមបពន័ិ 
(ការពមងីកលកខែៈបញឈរ)? នតើគួរនធីែើនមចើននទៀត និងនដ្ឋាយរនបៀបណា?

3. នតើកំពុងនធីែើមគបម់�នន់ហើយ�កព់ន័ិនលឹងការតសូចូ្រតិសមមាបក់ារពមងីក /  
ការដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លសក្រមភាព INSPIRE? នតើមានឧបសគគអំែីខុ្ះ? នតើខុែះខាតជំួនាញ  
ឬធីនធានអំែីខុ្ះ? នតើអាចនធីែើអំែីខុ្ះនទៀត?

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ ចូំរពិភាកា

ក្ុងនា្រជាយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ ចចូរនមបើធាតុចចូលដែលោនមប្រចូល និងសំែួរ្រយួចំនួនខាងនមកា្រនែើ្រីបីនងើើតការពិភាកាអំំពីសាែ នភាពបច្ចុបីន្នៃនការពមងីក និងពិនិតយរកន្រើល
បទពិនសាធីនសំ៍ខាន់ៗ  និងការសម្រប ខុ្ួន ដែល មតូវការ។

ការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុ ំ

1. នតើអំ្កែលឹងថានតើសក្រមភាព INSPIRE មតូវោនដកសម្រួល ឬផ្្លាស់បិចូរ �ុងែចូចន្រិច
ដែរឬនទ? នបើែចូនច្ះ នតើការសម្របខុ្ួនមគបម់�នន់ហើយឬនៅ? នតើវាដ្អកនលើភិសិុត្តាង
ដែរឬនទ? នតើចាំោំចម់តូវមានឯកសារ ឬការសាកលីងបដនែ្រនៅនលើការសម្រប 
ដែរឬនទ?

2. នតើកំពុងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីមីប្រចូលពត័ម៌ានសិីពីែំនែើ រការពមងីក? នតើអំ្កមានពត័ម៌ាន
មគបម់�នដ់ែរឬនទ? នតើអំ្កមតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រអំែីខុ្ះ? នតើអំ្កអាចនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រី ី
ទទួលោនពត័ម៌ានបដនែ្រ?

ចំីរភាព

1. នតើអំ្កណាជាមា្ច ស់ែំនែើ រការនៃនការពមងីក INSPIRE ទាកទ់ងនលឹងភាព ជាអំ្កែលឹកនាំ
នន�ោយ?

2. នតើអំ្កមានអារ្រមែ៍�ុងែចូចន្រដចចំន�ះការចចូលរ្ួរ ការនបិជាា ចិតិ និងភាពជា
មា្ច ស់របស់រដ្ឋាា ភិោិល និងនៃែគចូនៅនលើការពមងីកនៅមតងច់ំែុចននះ? នតើមានភាព
ហតន់នឿយដែរនទ? នតើមានភាពរកីរាយកានដ់តខ្ាងំ?

3. នតើការនធីែើសមាហរែក្រម / ការពមងីកសក្រមភាព INSPIRE អាចមទមទងោ់នដែរ
ឬនទ? នតើអាចនធីែើអំែីោនខុ្ះនែើ្រីដីកល្រអចីរភាព?

�ិចំចសហិការ�ៃងវិស័ិយ

1. នតើកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងពមងីកកំពុងជួំរញុកិច្ចសហការ�្ងវស័ិយោនកម្រតិណា?  
នតើអំែីខុ្ះដែលមានែំនែើ រការលអ? នតើអាចនធីែើអំែីខុ្ះនទៀត?

Guide to Adaptation
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Tools for Adaptation
and Scale Up 5B  ការសក្រម្មបសក្រម្មួលនៅ��ុុងការនៅ�ៃើយតុបចំំនៅពា�ម្មតិុក្រតុ�បរ់បស់ភាគូីពា�ព់ន័ិធ  • ទ្ធំពរ័ 3 នៃនិ 3

ដំំណាកក់ាលទីី 3៖ ការនៅ�ើ�ន្ថែផុនិការសក�មភាព

នចញពីការពិភាការបស់យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ ចចូរពិភាកា អំំពី ការយល់ន�ើញ�ុងតិច្រយួ សមមាបដ់្្កនី្រយួៗនៃនដ្្កទាងំ 4 ែចូច ខាងនមកា្រ។ សមមាប់
ការយល់ន�ើញនី្រយួ ចចូរកំែតែ់ំណាកក់ាលសក្រមភាពបនាទ បដ់ែលមតូវការ។ ចចូរសរនសរចំែុចននះនៅក្ុងមបអំបស់ក្រមភាព។

ការយល់នៅ�ើញអំំពីការសក្រម្មបសក្រម្មួលការសក្រម្មប និិងការពក្រងី�

ការយល់នៅ�ើញអំំពីការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុ ំ

ការយល់នៅ�ើញអំំពីចំីរភាព

ការយល់នៅ�ើញអំំពី�ិចំចសហិការ�ៃងវិស័ិយ

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 មប្រចូលធាតុចចូលពគីរំចូនៃនមកុ្រដ្ឋាចន់ដ្ឋាយដ�ករបស់អំងគភាពអំនុវតិ ្រស្រ្តនីិរដ្ឋាា ភិោិល សមាជួកិមបជាជួន

ន�លនៅ មា្ច ស់ជួនំយួ អ្ំកមសាវមជាវ។ល។ ឬពីបគុគល្រក ពីមក្ុរអ្ំក�កព់និ័ទាងំននះ។

2 ជា្រយួមក្ុរ ឬបុគគលទាងំននះ សចូ្រពិនតិយន្រើលការយល់ន�ើញកម្រតិខុ្ពស់ព ីឧបករែ៍ន្សេងនទៀតដែលនមបើកុ្ង
ការពមងីកសក្រមភាពទាងំ្រចូល នែើ្រីជួីួយ ឱ្យយមានការ�ុ្ះបញ្ហា្ច ងំ្រចូលដ្ឋាា ននៅកុ្ងទិន្នយ័។

3 កុ្ងនា្រជាយនិការសម្របសម្រលួថ្ាកជ់ាត ិចចូរពភិាកាអំំពីសាែ នភាព បច្ចុបីន្ នៃនការពមងកីសក្រមភាព  
នងិការដសែងរកការសិកាសំខាន់ៗ  នងិការសម្របសម្រលួដែលមតវូការចាំោំច។់

4 ចងមកងឯកសារការយល់ែលឹង�ុងតិច 4 នងិកំែតែ់ណំាកក់ាលសក្រមភាព ឬែំណាកក់ាលដែលមតវូការ។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ កិច្ចការននះគួរអំនុវតិបនាទ បព់ីកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងពមងីកបដនែ្ររយៈនពលមបដហលជា្រយួឆ្្នាំ។ំ  បនាទ បព់ីននាះ  
វាមានមបន�ជួនក៍្ុងការមប្រចូល្រតិដកល្រអ ពីភាគី�កព់ន័ិ ជានរៀងរាល់ឆ្្នាំ ំឬ 2 ឆ្្នាំ្ំរដង។.

 ◌ ការសមាា សន៍្ ដល់ន�បល់ែំបចូង ្រនិចាំោំចច់ំណាយនពលយចូរនទ។ មតលឹ្រដត 15 នាទីកអ៏ាចបនងើើតការយល់ែលឹងោននមចើន
ដែរ។ ចចូរនផិ្លាតនលើដ្្កចាំបអ់ារ្រមែ៍បំ្ុតចំន�ះភាគី�កព់ន័ិ។

 ◌ សំែួរែលឹកនាកំារពិភាកាអាចជួួយរកាការពិភាការបស់អំ្កឱ្យយមាននផិ្លាត និងមានលកខែៈទចូលំទចូលាយ។

 ◌ សចូ្រចាំថំា ន�លបំែង្រយួនៃនការសមាា សនទ៍ាងំននះគឺ នែើ្រី ីចចូលរ្ួរជា្រយួ ភាគី�កព់ន័ិពីវស័ិយន្សេងៗ�្ក្ុង
ែំនែើ រការសម្របសម្រួល និងពមងីកសក្រមភាព។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5B
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1. នតើមតូវការអំែីខុ្ះនែើ្រី�ីមំទែល់
ការពមងីក និងការពមងលឹងសក្រមភាព 
INSPIRE ជាបនិនទៀត?

នៅតុើអំុ�បានិនិិយាយនៅ�កានិន់ិរណានៅគូ? កាលបរនិៅចំេទ្ធសនិេនា

3. នតើអំ្កណាជាមា្ច ស់ែំនែើ រការ
ពមងីកទាកទ់ងនលឹងភាពជា
អំ្កែលឹកនា ំនន�ោយ?  
នតើមានអំ្កណាខុ្ះនទៀតដែលមតូវ
យល់មសបជា្រយួ�្? នតើនយើង
អាចចចូលរ្ួរជា្រយួពួកនគនដ្ឋាយ
រនបៀបណា?

2. នតើសក្រមភាព INSPIRE  
មតូវោននរៀបចំជាមបពន័ិ�ុងែចូច
ន្រិច? នតើមតូវអំនុវតិនមចើននទៀតដែរ
ឬនទ? �ុងែចូចន្រដច?

ចចូរពិភាកាសំែួរខាងនមកា្រជាមកុ្រ ឬបុគគលដែលមានគំរចូអំ្ក�កព់ន័ិចំនួន 5-8 នាក ់ែចូចជា្រស្រ្តនិីមកសួង អំ្កនាសំងគ្រសីុវលិ  
និងមា្ច ស់ជួំនួយដែលតំណាង ឱ្យយ វស័ិយ ទសសេនៈវស័ិយ និងទំនួលខុុសមតូវន្សេងៗដែល�កព់ន័ិនលឹងវធិីីសាស្រ្តស ិINSPIRE។

ការពិនិតយន្រើលហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ  (ឧបករែ៍ 1F), លទិ្លនៃន ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស (ឧបករែ៍ 1B, 1C, 1D) 
វឌ្ឍឍនភាពបញឈរ/ន្ដក (ឧបករែ៍ 3C, 3D) និងការអានឯកសារអំំពីការនរៀន និងការសម្របដែលោនចងមកង របស់ អំងគភាព អំនុវត ិ
(ឧបករែ៍ 4C) ទាងំអំស់អាចជួួយ្រចូលដ្ឋាា នននះ។ បញ្ចចូ ល ក្ុងទិន្នយ័។

ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ ម្រាប�ូល�តិុម្រាតុ�ប់

5B  ការសក្រម្មបសក្រម្មួលនៅ��ុុងការនៅ�ៃើយតុបចំំនៅពា�ម្មតិុក្រតុ�បរ់បស់ភាគីូពា�ព់ន័ិធ  • ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 3

4. នតើ INSPIRE ពមងីក
វសិាលភាពកិច្ចខិុតខុមំបលឹងដមបង�្ង
វស័ិយនៅក្ុងកម្រតិ ណា?  
នតើអាចនធីែើអំែីោននទៀតនែើ្រី�ីមំទ
ែល់កិច្ចសហការ�្ងវស័ិយ?

ការកែ�សក្រម្មួលនៅ�និឹងម្មតិុរបស់ភាគីូពា�ព់ន័ិធ5 B
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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ការសក្រម្មបសក្រម្មួលការសក្រម្មប និិងការពក្រងី�

1. នតើមតូវនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រី�ីមំទែល់ការពមងីក និងពមងលឹងសក្រមភាព INSPIRE ជាបន ិ
(ការពមងីកន្ដក)? នៅកម្រតិ្រចូលដ្ឋាា ន? នៅកម្រតិថ្ាកជ់ាតិ?

2. នតើនៅមាមតូវការអំែីខុ្ះនទៀតនែើ្រីនីរៀបចំសក្រមភាព INSPIRE នៅជាមបពន័ ិ
(ការពមងីកលកខែៈបញឈរ)? នតើគួរនធីែើនមចើននទៀត និងនដ្ឋាយរនបៀបណា?

3. នតើកំពុងនធីែើមគបម់�នន់ហើយ�កព់ន័ិនលឹងការតសូចូ្រតិសមមាបក់ារពមងីក /  
ការដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លសក្រមភាព INSPIRE? នតើមានឧបសគគអំែីខុ្ះ? នតើខុែះខាតជំួនាញ  
ឬធីនធានអំែីខុ្ះ? នតើអាចនធីែើអំែីខុ្ះនទៀត?

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ ចូំរពិភាកា

ក្ុងនា្រជាយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិចចូរនមបើធាតុចចូលដែលោនមប្រចូល និងសំែួរ្រយួចំនួនខាងនមកា្រនែើ្រីបីនងើើតការពិភាកាអំំពីសាែ នភាពបច្ចុបីន្នៃនការពមងីក និងពិនិតយរកន្រើល
បទពិនសាធីនសំ៍ខាន់ៗ  និងការសម្រប ខុ្ួន ដែល មតូវការ។

ការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុ ំ

1. នតើអំ្កែលឹងថានតើសក្រមភាព INSPIRE មតូវោនដកសម្រួល ឬផ្្លាស់បិចូរ �ុងែចូចន្រិច
ដែរឬនទ? នបើែចូនច្ះ នតើការសម្របខុ្ួនមគបម់�នន់ហើយឬនៅ? នតើវាដ្អកនលើភិសិុត្តាង
ដែរឬនទ? នតើចាំោំចម់តូវមានឯកសារ ឬការសាកលីងបដនែ្រនៅនលើការសម្រប 
ដែរឬនទ?

2. នតើកំពុងនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រីមីប្រចូលពត័ម៌ានសិីពីែំនែើ រការពមងីក? នតើអំ្កមានពត័ម៌ាន
មគបម់�នដ់ែរឬនទ? នតើអំ្កមតូវការពត័ម៌ានបដនែ្រអំែីខុ្ះ? នតើអំ្កអាចនធីែើអំែីខុ្ះនែើ្រី ី
ទទួលោនពត័ម៌ានបដនែ្រ?

ចំីរភាព

1. នតើអំ្កណាជាមា្ច ស់ែំនែើ រការនៃនការពមងីក INSPIRE ទាកទ់ងនលឹងភាព ជាអំ្កែលឹកនាំ
នន�ោយ?

2. នតើអំ្កមានអារ្រមែ៍�ុងែចូចន្រដចចំន�ះការចចូលរ្ួរ ការនបិជាា ចិត ិនិងភាពជា
មា្ច ស់របស់រដ្ឋាា ភិោិល និងនៃែគចូនៅនលើការពមងីកនៅមតងច់ំែុចននះ? នតើមានភាព
ហតន់នឿយដែរនទ? នតើមានភាពរកីរាយកានដ់តខ្ាងំ?

3. នតើការនធីែើសមាហរែក្រម / ការពមងីកសក្រមភាព INSPIRE អាចមទមទងោ់នដែរ
ឬនទ? នតើអាចនធីែើអំែីោនខុ្ះនែើ្រីដីកល្រអចីរភាព?

�ិចំចសហិការ�ៃងវិស័ិយ

1. នតើកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងពមងីកកំពុងជំួរញុកិច្ចសហការ�្ងវស័ិយោនកម្រតិណា?  
នតើអំែីខុ្ះដែលមានែំនែើ រការលអ? នតើអាចនធីែើអំែីខុ្ះនទៀត?
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ដំំណាកក់ាលទី ី3៖ ការនៅ�ើ�ន្ថែផុនិការសក�មភាព

នចញពីការពិភាការបស់យនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិចចូរពិភាកា អំំពី ការយល់ន�ើញ�ុងតិច្រយួ សមមាបដ់្្កនី្រយួៗនៃនដ្្កទាងំ 4 ែចូច ខាងនមកា្រ។ សមមាប់
ការយល់ន�ើញនី្រយួ ចចូរកំែតែ់ំណាកក់ាលសក្រមភាពបនាទ បដ់ែលមតូវការ។ ចចូរសរនសរចំែុចននះនៅក្ុងមបអំបស់ក្រមភាព។

ការយល់នៅ�ើញអំំពីការសក្រម្មបសក្រម្មួលការសក្រម្មប និិងការពក្រងី�

ការយល់នៅ�ើញអំំពីការក្រគូបក់្រគូងកែបបបនិាុ ំ

ការយល់នៅ�ើញអំំពីចំីរភាព

ការយល់នៅ�ើញអំំពី�ិចំចសហិការ�ៃងវិស័ិយ

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព

ស�ម្មមភាព
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើដ្នការសក្រមភាពនដ្ឋាះមសាយោនមគបម់�នទ់ាងំ
ការពមងីកលកខែៈន ដ្ក និងលកខែៈបញឈរដែរឬនទ?  
នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិអាចថ្លឹងដថ្ង
មបកបនដ្ឋាយមបសិទិភាពនចូវធាតុទាងំពីនៃនការពមងីក
សក្រមភាព�ុងែចូចន្រដច?

នតើអ្ំកនលឹងអំនុវតិវធិានការអំែីខ្ុះនែើ្រីកីសាងភាពខ្ាងំ 
និងនដ្ឋាះមសាយ បញ្ហាា មបឈ្រ ដែលកំែតន់ដ្ឋាយភាគី
�កព់និ័ទាកទ់ងនលឹង ការសម្រប សម្រួល �្ងវស័ិយ ដ្្កនៃន
ការសម្រប និងការពមងីកសក្រមភាពរបស់ INSPIRE  
ដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ ការយល់ន�ើញរបស់ភាកី�កព់ន័ិនៅនលើការឱ្យកាសក្ុងការពមងលឹងការពមងីកសក្រមភាពនៅទចូទាងំវស័ិយ។

 ◌  ទិែាភាពរចូបភាពធីំអំំពីថានតើទិែាភាព ខុុសៗ�្ នៃនការពមងីកសក្រមភាពកំពុង មានែំនែើ រការ ឬជាប�់ងំ�ុងែចូចន្រដច។

 ◌ ចំែុចវធិានការនែើ្រីនីដ្ឋាះមសាយការផ្្លាស់បដចូរ ឬការត្តា្រដ្ឋានដែលមតូវការពីការយល់ន�ើញទាងំននះ។

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1C: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ដែន

 ◌ ឧបករណ៍៍ 1D: ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖  
ការវភិាគតួអំងគ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5C: ទាញក្ុងទិសនៅដត្រយួ៖  
ការពិនិតយ�្ងវស័ិយ

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5B
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ឧបករណ៍៍បង្រៀ�ើ�តបណាត ញដឹរ៏�ឹ� ំ 
និ�ច្ចកខុវស័ិយរមួកុុ�ច្ចំង្រៀណាម

 នៃដឹគូំពិម្រា�កីសកមមភាពិ  
ខ្លួណ៍ៈង្រៀធែ�ការ ស្វែច្ចករសំ្វែលកពិត័�៌ន  
និ�បទ្ធពិិង្រៀសាធន។៍

នសៀវនៅដែនាសំមមាបក់ារបនងើើតមពលឹតិិការែ៍ ឬមពលឹតិិការែ៍ជាបនិបនាទ ប ់

ដែលមប្រចូល្ដុ ំ តួអំងគ សំខាន់ៗ ក្ុងកិច្ចខិុតខំុមបលឹងដមបងពមងីកបដនែ្រនែើ្រី ី
កំែតក់ាររ្ួរចំដែករបស់តួអំងគទាងំននាះនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាពនែើ្រី ី
បញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ កែ៏ចូចជាការបនងើើនការសម្របសម្រួល្ងដែរ។

នធីែើការមតួតពិនិតយ�្ងវស័ិយនៃនកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងពមងីកបដនែ្រមានអំតែមបន�ជួនជ៍ានមចើន។ វាអាចជួួយភាគី�កព់ន័ិកំែតខ់ុ្ួនឯង 
និងអំ្កែនៃទពីរនបៀបដែលពួក នគចចូល រ្ួរចំដែកនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាពទាងំ្រចូល នែើ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។ ការបនងើើត
សាចន់រឿងធី្រមត្តាអំំពីដ្នការសក្រមភាពដែលមានការសម្របសម្រួលលអ និង�្ងវស័ិយ ្រីបីញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ នានំៅែល់
រោយការែ៍ែរ៏ លឹងមា ំនិងរ្ួរ�្ដែលនលឹងនលើកទលឹកចិតិឱ្យយមានការ�មំទពីរដ្ឋាា ភិោិល និងការវនិិន�គ របស់មា្ច ស់ជួំនួយបដនែ្រនទៀត។

ទាញ�ុុងទិ្ធសនៅ�កែតុម្មយួ៖ ការពិនិិតុយ�ៃងវិស័ិយ5 C 
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ដំំណាកក់ាលទីី 1៖ ម្រាប�ូលផុាុ ំភាគំីពាំកព់ន័ិធ

ដំំណាកក់ាលទីី 2៖ បនៅងើ�តុរនៅបៀបវារ�នៅដាយនៅម្រាប�បះុកកសាងទាងំនៅនិ�

1. �ំនៅណ្ឌើ ររបស់នៅយើងនៅ�ើម្មីបីញ្ចច បអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ចចូរបនងើើតចកខុវស័ិយនៃនសក្រមភាពរបស់ទាងំអំស់�្ នៅនលើែំនែើ រនពលនវលា ដត្រយួនែើ្រីទីទួលោនគំនិត
អំំពីរនបៀបដែលសមាជួិកម្ាក់ៗ ចចូលរ្ួរចំដែក និងអំែីដែលកំពុងអំនុវតិទាងំ្រចូល។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 1B  ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ច បអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ្រុនក្រមវធិីី សចូ្របនង្ហាា ះែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ ដែលោនបញ្ច បខ់ុ្ះ 
ៗនៅនលើជួញ្ហាា ំង។ អំនញា ើញអំ្កចចូលរ្ួរឱ្យយនមបើមកដ្ឋាសសអិតសមមាបប់ិទកតច់ំណាំដែលមានបិទស្ាកសាែ បន័របស់ពួកនគ 
នែើ្រីបីដនែ្រមពលឹតិិការែ៍ និងសក្រមភាព របស់ពួកនគ នៅក្ុងត្តារាងនពលនវលា។ នស្ើឱ្យយនគអានត្តារាងនពលនវលា។ ឱ្យយ
អំ្កសម្របសម្រួលគចូសបញ្ហាា កព់ីស្រទិិិ្ល បញ្ហាា មបឈ្រ ឱ្យកាស និងការ គំរា្រ កំដហង កែ៏ចូចជាការពិភាកាអំំពីអំែីដែលអាច
នលឹងនកើត មាននៅខាង្រុខុ ក្ុងរយៈនពល 3-6 ដខុបនាទ ប។់

5C  ការទាញនៅ��ុុង ក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទ្ធិសនៅ�កែតុម្មយួ  •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

នៅហិតុុអំីី 1. ចចូរភាា បត់ួអំងគពមងីកនែើ្រីដីចករដំលក និងនរៀនសចូមតពីភាពនជាគជួយ័ និង ឧបសគគទចូនៅរបស់�្នៅវញិនៅ្រក
ក្ុងការសម្រប និងការពមងីក។

2. សចូ្រជួួយតួអំងគនី្រយួៗឱ្យយន្រើលន�ើញអំំពីរនបៀបដែលពួកនគចចូលរ្ួរចំដែកនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាព VAC 
ទាងំ្រចូល និងបនងើើនការសម្របសម្រួល រវាងតួអំងគ។

3. បនងើើតសាចន់រឿងទចូនៅ្រយួអំំពីការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ ជាដ្្ករ លឹងមា ំរ្ួរ�្ និងមានសារសំខានន់ៃនការ
វនិិន�គរបស់រដ្ឋាា ភិោិល និងចំណាបអ់ារ្រមែ៍របស់ មា្ច ស់ជួំនួយ។

យាះ ង�ូចំនៅម្មេចំ សចូ្រនមជួើសនរ ើស ឬនមបើមោស់អំ្កសម្របសម្រួលដែល រ លឹងមានំែើ្រីកីសាង និងែលឹកនា ំប្ុកកសាង  សក្រមភាពែចូច
ខាងនមកា្រ។

ប្ុកកសាងសក្រមភាពសមមាបម់ពលឹតិិការែ៍ននះ នមបើមោស់នចូវឧបករែ៍ន្សេងៗ�្។ មបសិននបើអំ្ក្រនិោននធីែើ
ឧបករែ៍្រយួ្រុននពលនរៀបចំក្រមវធិីីននះនទ សចូ្រពិចាំរណាបំនពញឧបករែ៍ដែលជាដ្្ក្រយួនៃនក្រមវធិីី។

ការនរៀបចំននះអាចជាសិកាខ សាលារយៈនពល្រយួនៃថា ដែលជាមពលឹតិិការែ៍ខុ្ីៗជា បនិបនាទ ប ់ឬដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនៅក្ុង
ការមបជុួំដែលមានមសាប ់ឬកិច្ចមបជំុួពីចមាា យ ត្តា្រអំនឡាញ។

និរណា សមាជួិកយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ សមាជួិកមកុ្រធីនធាន នៃែគចូអំនុវតិ ្រស្រ្តនិីមកសួង និងអំ្កន្សេងនទៀតដែល
ោននែើរតួនាទីក្ុងកិច្ចខិុតខុំមបលឹង ដមបង ពមងីកបដនែ្រ។

អំីីខៃ�? ការពិនិតយន�ើងវញិនលើសក្រមភាព�្ងវស័ិយ និងតួអំងគត្តា្រវស័ិយដែល រ្ួរចំដែក ែល់ការសម្រប និងពមងីក
ដ្នការសក្រមភាព VAC រហចូត្រកែល់បច្ចុបីន្។

ទាញ�ុុងទិ្ធសនៅ�កែតុម្មយួ៖ ការពិនិិតុយ�ៃងវិស័ិយ5 C
ឧបរ�ណ៍្ឌ

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 5C  ការទាញនៅ��ុុង ក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទ្ធិសនៅ�កែតុម្មយួ  •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 2

3. ការចំងក្រ�ងឯ�សារសេីពីការសក្រម្មប និិងបទ្ធពិនៅសាធីនិ៍

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ដចករដំលកការនរៀនសចូមតនៅក្ុងចំនណា្រភាគី�កព់ន័ិ មប្រចូល្ិុ ំការយល់ន�ើញ ដែល �កព់ន័ិនលឹងែំនែើ រនឆ្នាំ្ព ះនៅកានក់ារ
ពមងីកសក្រមភាពនៅថ្ាកជ់ាតិ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 4C ការចងមកងឯកសារការសិកា

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ្គចូ្គងអំងគភាពអំនុវតិជា្រយួភាគី�កព់ន័ិន្សេងនទៀតជាមកុ្រតចូចៗ និងឱ្យយអំងគភាពអំនុវតិដចករដំលកការនរៀនសចូមត
របស់ខុ្ួន (ពីឧបករែ៍ 4C ដែលោនបញ្ចប)់។ មកុ្រតចូចៗរាយការែ៍អំំពីអំែីដែលមានែំនែើ រការលអ ការសម្របសម្រួលដែល មតូវោន
នធីែើន�ើង និង្លបះុ�ល់នៃនសក្រមភាពននះ។ សចូ្រនធីែើការបញ្ចបន់ដ្ឋាយការពិភាកានពញអំងគ នែើ្រីែីលឹងអំំពីការយល់ន�ើញ និងន្រនរៀនន្សេង
ៗនៅក្ុងចំនណា្រមកុ្រទាងំអំស់។

4 ការទាញនៅ��ុុងទិ្ធសនៅ�កែតុម្មយួ�ូចំ�ុ៖

នៅ�លបំណ្ឌង៖ សចូ្រ្ិល់ឱ្យកាសឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិនធីែើការកំែតថ់ានតើសក្រមភាពរបស់ពួក�តរ់្ួរចំដែក�ុងែចូចន្រដចនៅក្ុងសនម្រច
លទិ្លនៃនដ្នការសក្រមភាព VAC និង ពិនិតយន្រើល ថានតើសក្រមភាពន្សេងនទៀតចចូលរ្ួរចំដែក�ុងែចូចន្រដចខុ្ះ នៅក្ុងការសនម្រច
ន�លនៅរ្ួរ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 

• 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• 5B ការដកសម្រួលនៅត្តា្រ្រតិរបស់ភាគី�កព់ន័ិ

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ចចូរ្សេពែ្ាយបញា ីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ ថមីចុងនមកាយបងអស់ពីឧបករែ៍ 1F។ សចូ្រនស្ើឱ្យយភាគី�កព់ន័ិ
កំែត ់(និងនធីែើកំែតស់មាគ ល់) សក្រមភាពជាកល់ាក ់ដែល ពួក�តក់ំពុងអំនុវតិ ដែលកាតប់នែយហានិភិយ័ ឬបំនពញនៅ ត្តា្រ បុនរ
លកខខុែឌ ។ ចចូរនមបើគំរចូដែលមាននៅក្ុងឧបករែ៍ននះ មបសិន នបើគិតថាចាំោំច។់

និិង

នធីែើការនរៀបចំកិច្ចពិភាកានពញអំងគដែលនស្ើឱ្យយអំ្កចចូលរ្ួរដចករដំលកអំំពីកដន្ង ដែលពួក�តន់្រើលន�ើញការចចូលរ្ួររបស់ពួក�ត ់ 
និងអំ្កែនៃទនៅក្ុងការសនម្រច ន�លបំែង�្ងវស័ិយនៅក្ុងការបញ្ចប ់អំំនពើ ហិងានលើកុមារ។

5. ការសនៅងខបពីក្រគូបភ់ាគូីពា�ព់ន័ិធ

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ចចូរ�្ុះបញ្ហា្ច ំងពីកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងរហចូតែល់បច្ចុបីន ្សាែ នភាព VAC បច្ចុបីន ្និងកំែត់្ ្ចូវនៅ្រុខុរ្ួរ�្។

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ចចូរនរៀបចំការពិភាកាជាមកុ្រសមមាបភ់ាគី�កព់ន័ិសំខាន់ៗ  (អំ្កនរៀបច ំន�លនន�ោយ អំ្កអំនុវតិ  
មា្ច ស់ជួំនួយ និងភាគីែែនៃទន្សេង នទៀត) នែើ្រី ី�្ុះ បញ្ហា្ច ំងពីការសម្រប និងការពមងីកសំខាន់ៗ ។

2. បង្ហាា ញអំំពីវិឌ័ឍនិភាព

នៅ�លបំណ្ឌង៖ តម្រងទ់ិសភាគី�កព់ន័ិទាងំអំស់នៅរកន�លនៅនិងសាែ នភាព ដ្នសក្រមភាពជាតិបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ មព្រទាងំ
ពមងលឹង្្តគ់ំនិត ពមងីក សក្រមភាពរបស់ពួកនគ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 

• 1A  មកបខុែឌ ពមងីកសក្រមភាព

• 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• 3C និ�្រសមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាពលកខែៈបញឈរ

• 3C និ�្រសមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាពលកខែៈបញឈរ

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ បទបង្ហាា ញអំំពីមកបខុែ័ឌ ពមងីក បុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័ដែលោនកំែត ់ចុងនមកាយ បំ្ុតចំន�ះដ្នការ
សក្រមភាព មព្រទាងំវឌ្ឍឍនភាពបញឈរ និងន្ដក សំខាន់ៗ ។ ចចូរនរៀបចំសំែួរ និងចន្រ្ើយនពញអំងគ នដ្ឋាយអំនញា ើញឱ្យយអំ្កចចូលរ្ួរ្ដល់ ្រតិ
មត�ប ់និងការនធីែើបច្ចុបីន្ភាពដែលោននស្ើន�ើងចំន�ះខុ្លឹ្រសារ។

Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up សនិៃ�ឹ�ិចំចការសក្រ�ប ់5C នៅតុើនៃ�គូូណាខៃ�កែ�ល�ពុំងនៅដា�ក្រសាយ បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬហានិិភិយ័និមី្មយួៗ

ស�ម្មមភាពរបស់នៃ�គូូ�ុុងការដា�ប់ុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬនៅដា�ក្រសាយហានិភិិយ័។
នតើនរណាខុ្ះដែលកំពុងចចូលរ្ួរក្ុងសក្រមភាពលុបបំោតឧ់បសគគននះនែើ្រីពីមងីកសក្រមភាព? ចចូរសរនសរន�ម ះ
អំងគភាព និងសក្រមភាពដែលអំងគការទាងំននាះកំពុងអំនុវតិ។ ចចូរនមបើមបអំបច់ំនួន 1សមមាបស់ក្រមភាព្រយួ។

ហានិិភិយ័ 
បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូណាខៃ�កែ�ល�ំពុងនៅដា�ក្រសាយ បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬហានិិភិយ័និីម្មយួៗ

សនិៃឹ��ិចំចការ

បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  និិងហានិិភិយ័ (ការសនិមតុ)់
នតើអាចមានឧបសគគអំែីខុ្ះចំន�ះការសនម្រចោនលទិ្លនៃន
ការពមងីកសក្រមភាព? ចចូរពិនិតយន្រើលឧបករែ៍ 1F នែើ្រីោីនជា
គំនិត។ ចចូរសរនសរការសនមតទ់ាងំននះនៅក្ុងមបអំបខ់ាងនមកា្រ។  
ចចូរនមបើ្រយួសន្លឹកសមមាបក់ារសនមត្រយួ។

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

ឧបរ�ណ៍្ឌ



Guide to Adaptation
and Scale Up 
Tools for Adaptation
and Scale Up 

របៀ�ៀ�បៀ��ើ��ស់់ឧ�ករណ៍៍បៀ�ះ
1 ចចូរពិចាំរណាថានរណាខ្ុះគួរមានវតិមាននៅកុ្ងការមបជុួំ។ ចចូរពិចាំរណាអំំពីនពលនវលា/រនបៀបដែលយនិការ

សម្របសម្ួរលថ្ាកជ់ាតិនលឹងនធីែើការនកាះមបជុួំ។

2 ្រុនក្រមវធិីី ចចូរពិនិតយន្រើលសក្រមភាព និងនរៀបចំសមាា រៈ ពីឧបករែ៍្រុនៗដែល អាចដចករដំលកោន។

3 បនងើើតរនបៀបវារៈនដ្ឋាយនមបើបុ្កអា�រដែលនស្ើនដ្ឋាយឧបករែ៍។

4 មតូវមោកែថា មានការចចូលរ្ួរពីបុគគលន្សេងៗនៅ កុ្ងការនរៀបចំដ្ន ការជួំហាន បនាទ ប្់រុននពលបញ្ច បម់ពលឹតិិ
ការែ៍។

សាររឭំក... សូូមធ្វើ�ើ�ការកែកសូម្រួមួលឧបករណ៍៍ធ្វើ�ះ 
កុ�ងលកខណ៍ៈមួយ កែ�លសូមម្រួសូប ចំំធ្វើ�ះម្រួកុម របស់ូអុ្នក  

�ិងបរបិទរបស់ូអុ្នក!

ចំំណុ្ឌចំកែ�លក្រតុូវិចំងចាំំ

 ◌ ក្រមវធិីីននះអាចជាក្រមវធិីីដត្រយួ ក្រមវធិីីនពញ្រយួនៃថា ឬក្រមវធិីី តចូចៗ ជាបនិបនាទ ប។់ ក្រមវធិីីននះអាចនធីែើន�ើងជាការមបជុួំ
ទល់្រុខុ ឬជំួនួបត្តា្រអំុីនធឺីែិត នៅត្តា្រ ការនរៀបចំដែល ង្ហាយមសួលសមមាបអ់ំ្កចចូលរ្ួរ។

 ◌ ការសម្របសម្រួលការមតួតពិនិតយ�្ងវស័ិយតម្រូវឱ្យយមានការនរៀបច ំនិងជំួនាញ ចាស់លាស់។ ចចូរពិចាំរណាដសែងរក
អំ្កសម្របសម្រួលជំួនាញ នែើ្រីបីញ្ចចូ លប្ុកអំ�រ នៅក្ុងរនបៀបវារៈ រចួបនាទ ប្់រកនែើ្រីែីលឹកនាកំារពិនិតយន�ើងវញិ។

 ◌ ចចូរកតម់ត្តាអំំពីរនបៀបដែលអំ្កចចូលរ្ួរ “រ្ួរ�្ទាញ” និងជាពិនសសរនបៀប ដែលនៃែគចូអំនុវតិនី្រយួៗកំពុងរ្ួរចំដែកកុ្ង
ការបនងើើតបុនរលកខខុែឌ ចាំោំច ់ឬបនញ្ច ៀសហានិភិយ័ដែលមតូវោនកំែតន់ៅក្ុងឧបករែ៍ 1F ។

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5C
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ដំំណាកក់ាលទី ី1៖ ម្រាប�ូលផុាុ ំភាគីំពាំកព់ន័ិធ

ដំំណាកក់ាលទី ី2៖ បនៅងើ�តុរនៅបៀបវារ�នៅដាយនៅម្រាប�បះុកកសាងទាងំនៅនិ�

1. �ំនៅណ្ឌើ ររបស់នៅយើងនៅ�ើម្មីបីញ្ចចបអ់ំំនៅពើហិិងានៅលើ�ុ�រ

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ចចូរបនងើើតចកខុវស័ិយនៃនសក្រមភាពរបស់ទាងំអំស់�្ នៅនលើែំនែើ រនពលនវលា ដត្រយួនែើ្រីទីទួលោនគំនិត
អំំពីរនបៀបដែលសមាជិួកម្ាក់ៗ ចចូលរ្ួរចំដែក និងអំែីដែលកំពុងអំនុវតិទាងំ្រចូល។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 1B  ការវាយតនៃ្រ្បរ�ិកាស៖ ែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ។

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ្រុនក្រមវធិីី សចូ្របនង្ហាា ះែំណាកក់ាលនពលនវលានៃនការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ ដែលោនបញ្ចបខ់ុ្ះ 
ៗនៅនលើជួញ្ហាា ំង។ អំនញា ើញអំ្កចចូលរ្ួរឱ្យយនមបើមកដ្ឋាសសអិតសមមាបប់ិទកតច់ំណាំដែលមានបិទស្ាកសាែ បន័របស់ពួកនគ 
នែើ្រីបីដនែ្រមពលឹតិិការែ៍ និងសក្រមភាព របស់ពួកនគ នៅក្ុងត្តារាងនពលនវលា។ នស្ើឱ្យយនគអានត្តារាងនពលនវលា។ ឱ្យយ
អំ្កសម្របសម្រួលគចូសបញ្ហាា កព់ីស្រទិិិ្ល បញ្ហាា មបឈ្រ ឱ្យកាស និងការ គំរា្រ កំដហង កែ៏ចូចជាការពិភាកាអំំពីអំែីដែលអាច
នលឹងនកើត មាននៅខាង្រុខុ ក្ុងរយៈនពល 3-6 ដខុបនាទ ប។់

5C  ការទាញនៅ��ុុង ក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទ្ធិសនៅ�កែតុម្មយួ  •  ទ្ធំពរ័ 1 នៃនិ 2

នៅហិតុុអំីី 1. ចចូរភាា បត់ួអំងគពមងីកនែើ្រីដីចករដំលក និងនរៀនសចូមតពីភាពនជាគជួយ័ និង ឧបសគគទចូនៅរបស់�្នៅវញិនៅ្រក
ក្ុងការសម្រប និងការពមងីក។

2. សចូ្រជួួយតួអំងគនី្រយួៗឱ្យយន្រើលន�ើញអំំពីរនបៀបដែលពួកនគចចូលរ្ួរចំដែកនៅក្ុងដ្នការសក្រមភាព VAC 
ទាងំ្រចូល និងបនងើើនការសម្របសម្រួល រវាងតួអំងគ។

3. បនងើើតសាចន់រឿងទចូនៅ្រយួអំំពីការបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ ជាដ្្ករ លឹងមា ំរ្ួរ�្ និងមានសារសំខានន់ៃនការ
វនិិន�គរបស់រដ្ឋាា ភិោិល និងចំណាបអ់ារ្រមែ៍របស់ មា្ច ស់ជួំនួយ។

យាះ ង�ូចំនៅម្មេចំ សចូ្រនមជួើសនរ ើស ឬនមបើមោស់អំ្កសម្របសម្រួលដែល រ លឹងមានំែើ្រីកីសាង និងែលឹកនា ំប្ុកកសាង  សក្រមភាពែចូច
ខាងនមកា្រ។

ប្ុកកសាងសក្រមភាពសមមាបម់ពលឹតិិការែ៍ននះ នមបើមោស់នចូវឧបករែ៍ន្សេងៗ�្។ មបសិននបើអំ្ក្រនិោននធីែើ
ឧបករែ៍្រយួ្រុននពលនរៀបចំក្រមវធិីីននះនទ សចូ្រពិចាំរណាបំនពញឧបករែ៍ដែលជាដ្្ក្រយួនៃនក្រមវធិីី។

ការនរៀបចំននះអាចជាសិកាខ សាលារយៈនពល្រយួនៃថា ដែលជាមពលឹតិិការែ៍ខុ្ីៗជា បនិបនាទ ប ់ឬដ្ឋាកប់ញ្ចចូ លនៅក្ុង
ការមបជុួំដែលមានមសាប ់ឬកិច្ចមបជំុួពីចមាា យ ត្តា្រអំនឡាញ។

និរណា សមាជួិកយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិសមាជួិកមកុ្រធីនធាន នៃែគចូអំនុវត ិ្រស្រ្តនិីមកសួង និងអំ្កន្សេងនទៀតដែល
ោននែើរតួនាទីក្ុងកិច្ចខិុតខុំមបលឹង ដមបង ពមងីកបដនែ្រ។

អំីីខៃ�? ការពិនិតយន�ើងវញិនលើសក្រមភាព�្ងវស័ិយ និងតួអំងគត្តា្រវស័ិយដែល រ្ួរចំដែក ែល់ការសម្រប និងពមងីក
ដ្នការសក្រមភាព VAC រហចូត្រកែល់បច្ចុបីន្។

ទាញ�ុុងទិ្ធសនៅ�កែតុម្មយួ៖ ការពិនិិតុយ�ៃងវិស័ិយ5 C
ឧបរ�ណ៍្ឌ
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Tools for Adaptation
and Scale Up 5C  ការទាញនៅ��ុុង ក្រពឹតុតិការណ៍្ឌទ្ធិសនៅ�កែតុម្មយួ  •  ទ្ធំពរ័ 2 នៃនិ 2

3. ការចំងក្រ�ងឯ�សារសេីពីការសក្រម្មប និិងបទ្ធពិនៅសាធីនិ៍

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ដចករដំលកការនរៀនសចូមតនៅក្ុងចំនណា្រភាគី�កព់ន័ ិមប្រចូល្ិុ ំការយល់ន�ើញ ដែល �កព់ន័ិនលឹងែំនែើ រនឆ្នាំ្ព ះនៅកានក់ារ
ពមងីកសក្រមភាពនៅថ្ាកជ់ាតិ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 4C ការចងមកងឯកសារការសិកា

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ្គចូ្គងអំងគភាពអំនុវតិជា្រយួភាគី�កព់ន័ិន្សេងនទៀតជាមកុ្រតចូចៗ និងឱ្យយអំងគភាពអំនុវតិដចករដំលកការនរៀនសចូមត
របស់ខុ្ួន (ពីឧបករែ៍ 4C ដែលោនបញ្ចប)់។ មកុ្រតចូចៗរាយការែ៍អំំពីអំែីដែលមានែំនែើ រការលអ ការសម្របសម្រួលដែល មតូវោន
នធីែើន�ើង និង្លបះុ�ល់នៃនសក្រមភាពននះ។ សចូ្រនធីែើការបញ្ចបន់ដ្ឋាយការពិភាកានពញអំងគ នែើ្រីែីលឹងអំំពីការយល់ន�ើញ និងន្រនរៀនន្សេង
ៗនៅក្ុងចំនណា្រមកុ្រទាងំអំស់។

4 ការទាញនៅ��ុុងទិ្ធសនៅ�កែតុម្មយួ�ូចំ�ុ៖

នៅ�លបំណ្ឌង៖ សចូ្រ្ិល់ឱ្យកាសឱ្យយនៃែគចូអំនុវតិនធីែើការកំែតថ់ានតើសក្រមភាពរបស់ពួក�តរ់្ួរចំដែក�ុងែចូចន្រដចនៅក្ុងសនម្រច
លទិ្លនៃនដ្នការសក្រមភាព VAC និង ពិនិតយន្រើល ថានតើសក្រមភាពន្សេងនទៀតចចូលរ្ួរចំដែក�ុងែចូចន្រដចខុ្ះ នៅក្ុងការសនម្រច
ន�លនៅរ្ួរ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 

• 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• 5B ការដកសម្រួលនៅត្តា្រ្រតិរបស់ភាគី�កព់ន័ិ

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ចចូរ្សេពែ្ាយបញា ីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ ថមីចុងនមកាយបងអស់ពីឧបករែ៍ 1F។ សចូ្រនស្ើឱ្យយភាគី�កព់ន័ិ
កំែត ់(និងនធីែើកំែតស់មាគ ល់) សក្រមភាពជាកល់ាក ់ដែល ពួក�តក់ំពុងអំនុវត ិដែលកាតប់នែយហានិភិយ័ ឬបំនពញនៅ ត្តា្រ បុនរ
លកខខុែឌ ។ ចចូរនមបើគំរចូដែលមាននៅក្ុងឧបករែ៍ននះ មបសិន នបើគិតថាចាំោំច។់

និិង

នធីែើការនរៀបចំកិច្ចពិភាកានពញអំងគដែលនស្ើឱ្យយអំ្កចចូលរ្ួរដចករដំលកអំំពីកដន្ង ដែលពួក�តន់្រើលន�ើញការចចូលរ្ួររបស់ពួក�ត ់ 
និងអំ្កែនៃទនៅក្ុងការសនម្រច ន�លបំែង�្ងវស័ិយនៅក្ុងការបញ្ចប ់អំំនពើ ហិងានលើកុមារ។

5. ការសនៅងខបពីក្រគូបភ់ាគូីពា�ព់ន័ិធ

នៅ�លបំណ្ឌង៖ ចចូរ�្ុះបញ្ហា្ច ំងពីកិច្ចខិុតខុំមបលឹងដមបងរហចូតែល់បច្ចុបីន ្សាែ នភាព VAC បច្ចុបីន ្និងកំែត់្ ្ចូវនៅ្រុខុរ្ួរ�្។

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ ចចូរនរៀបចំការពិភាកាជាមកុ្រសមមាបភ់ាគី�កព់ន័ិសំខាន់ៗ  (អំ្កនរៀបច ំន�លនន�ោយ អំ្កអំនុវត ិ 
មា្ច ស់ជួំនួយ និងភាគីែែនៃទន្សេង នទៀត) នែើ្រី ី�្ុះ បញ្ហា្ច ំងពីការសម្រប និងការពមងីកសំខាន់ៗ ។

2. បង្ហាា ញអំំពីវិឌ័ឍនិភាព

នៅ�លបំណ្ឌង៖ តម្រងទ់ិសភាគី�កព់ន័ិទាងំអំស់នៅរកន�លនៅនិងសាែ នភាព ដ្នសក្រមភាពជាតិបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ មព្រទាងំ
ពមងលឹង្្តគ់ំនិត ពមងីក សក្រមភាពរបស់ពួកនគ។

ឧប�រណ៍្ឌ៖ 

• 1A  មកបខុែឌ ពមងីកសក្រមភាព

• 1F ការបង្ហាា ញអំំពីហានិភិយ័ និងបុនរលកខខុែឌ នែើ្រី ីសនម្រចលទិ្លដ្នការសក្រមភាព

• 3C និ�្រសមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាពលកខែៈបញឈរ

• 3C និ�្រសមមាបក់ារពមងីកសក្រមភាពលកខែៈបញឈរ

សំនៅណ្ឌើ សក្រម្មបសក្រម្មួល៖ បទបង្ហាា ញអំំពីមកបខុែ័ឌ ពមងីក បុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័ដែលោនកំែត ់ចុងនមកាយ បំ្ុតចំន�ះដ្នការ
សក្រមភាព មព្រទាងំវឌ្ឍឍនភាពបញឈរ និងន្ដក សំខាន់ៗ ។ ចចូរនរៀបចំសំែួរ និងចន្រ្ើយនពញអំងគ នដ្ឋាយអំនញា ើញឱ្យយអំ្កចចូលរ្ួរ្ដល់ ្រតិ
មត�ប ់និងការនធីែើបច្ចុបីន្ភាពដែលោននស្ើន�ើងចំន�ះខុ្លឹ្រសារ។
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and Scale Up សនិៃ�ឹ�ិចំចការសក្រ�ប ់5C នៅតុើនៃ�គូូណាខៃ�កែ�ល�ំពុងនៅដា�ក្រសាយ បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬហានិិភិយ័នីិម្មយួៗ

ស�ម្មមភាពរបស់នៃ�គូូ�ុុងការដា�ប់ុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬនៅដា�ក្រសាយហានិភិិយ័។
នតើនរណាខុ្ះដែលកំពុងចចូលរ្ួរក្ុងសក្រមភាពលុបបំោតឧ់បសគគននះនែើ្រីពីមងីកសក្រមភាព? ចចូរសរនសរន�ម ះ
អំងគភាព និងសក្រមភាពដែលអំងគការទាងំននាះកំពុងអំនុវតិ។ ចចូរនមបើមបអំបច់ំនួន 1សមមាបស់ក្រមភាព្រយួ។

ហានិិភិយ័ 
បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូណាខៃ�កែ�ល�ំពុងនៅដា�ក្រសាយ បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  ឬហានិិភិយ័និីម្មយួៗ

សនិៃឹ��ិចំចការ

បុនៅរល�ខខណ្ឌឌ  និិងហានិិភិយ័ (ការសនិមតុ)់
នតើអាចមានឧបសគគអំែីខុ្ះចំន�ះការសនម្រចោនលទិ្លនៃន
ការពមងីកសក្រមភាព? ចចូរពិនិតយន្រើលឧបករែ៍ 1F នែើ្រីោីនជា
គំនិត។ ចចូរសរនសរការសនមតទ់ាងំននះនៅក្ុងមបអំបខ់ាងនមកា្រ។  
ចចូរនមបើ្រយួសន្លឹកសមមាបក់ារសនមត្រយួ។

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?

នៅតុើនៃ�គូូម្មយួណា?
អំីីខៃ�?
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នៅ�នៅ�លនៅ�ះ នៅ�ើនៅ�ើើដូូចនៅ�េច?

នៅ�ើ�សក�មភាព និិងអនុិវតុត
នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាតិ + មកុ្រធីនធាន្ិល់
ដែនាឱំ្យយដ្នការ សក្រមភាពបញ្ច បអំ់ំនពើហិងានលើកុមារ 
នលើកន�ើងអំំពីកិច្ចខិុតខំុមបលឹងដមបង កុ្ងការបនងើើតយុទិសាស្រ្តសិ
សម្របសម្រួល និងពមងីកសក្រមភាពរបស់ INSPIRE  
ដែរឬនទ?

មបសិននបើបុនរលកខខុែឌ  និងហានិភិយ័្រយួចំនួន្រនិមតូវ
ោននដ្ឋាះមសាយនទ នតើអ្ំកអាចដែនានំចូវអំែីដែលនៃែគចូអាច
អំនុវតិនែើ្រីនីដ្ឋាះមសាយគម្ាតទាងំននាះដែរឬនទ?

នតើ លទិ្ល ទាងំននះ មាន សារមបន�ជួនក៍្ុងការ ដចករដំលក
នៅ ក្ុង មបនទស និង/ឬ នៅ ទចូទាងំ ពិភិពនលាកដែរឬ នទ? នបើ
មានសារមបន�ជួន ៍នតើយនិការសម្របសម្រួលថ្ាកជ់ាត ិ+ 
មកុ្រធីនធាន អាចសរនសររោយការែ៍សនងខបអំំពីលទិ្ល
នៃនការពិនិតយ�្ងវស័ិយ នែើ្រី ីដចករដំលកជា្រយួរដ្ឋាា ភិោិល 
មា្ច ស់ជួំនួយ និងភាគី�កព់ន័ិន្សេងនទៀតដែរឬនទ?

ធ្វើ�លធ្វើ�ះ អ្នុកគួួរ...

 ◌ បណិាញកានដ់តរ លឹងមានំៃននៃែគចូពមងីកសក្រមភាពជា្រយួនលឹងភាសា ការយល់ែលឹង និងចកខុវស័ិយរ្ួរ

 ◌ រោយការែ៍ដត្រយួនែើ្រីបីង្ហាា ញែល់មា្ច ស់ជួំនួយ និងនៃែគចូនានា នែើ្រីពីមងលឹង សក្រមភាពជាតិ

 ◌ សក្រមភាពដែលោនមព្រនមពៀង�្នែើ្រីពីមងលឹងការអំនុវតិដ្នការសក្រមភាពបញ្ចបអ់ំំនពើហិងានលើកុមារ  
នដ្ឋាយការនដ្ឋាះមសាយឱ្យកាស និងការគំរា្រកំដហងនលើការ ពមងីកសក្រមភាព

ឧបករណ៍៍�ក់�័�ធ៖

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3A: បរបិទនៃនការវភិាគការអំនុវតិ

 ◌ ឧបករណ៍៍ 3B: ការវាយតនៃ្រ្ស្រតែភាពអំងគភាព

 ◌ ឧបករណ៍៍ 5B: ការដកសម្រួលនៅនលឹង្រតិរបស់ភាគី
�កព់និ័

ឧបរ�ណ៍្ឌ 5C
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ទម្រងដ់ែលមាន៖ សន្លឹកកិច្ចការដែលរ្ួរបញ្ចចូ លនៅទីននះគឺសំនៅនលើការនោះពុ្រ្ពនៅក្ុងទំហំ A4។ សចូ្រចចូលនៅកានន់គហទំពរ័របស់នសៀវនៅ
ដែនាសំមមាបស់ន្លឹកកិច្ចការ PDF ទំនាកទ់ំនង នៅវញិនៅ្រកដែលអាចទាញយកោន (អាចបំនពញោន) ភាសា និងទម្រងន់្សេងនទៀត។
inspire-strategies.org/adaptationandscale

ឧបករណ៍៍ង្រៀដឹ�មីធីា�ថាការគំតិអំំពីិ
ការសម្រាមបសម្រាមលួ ន�ិ ការពិម្រា�កី
បស្វែនែម កំពុិ�ម្រាតូវបានង្រៀធែ�ឱ្យយ កួាយ ង្រៀ��
សកមមភាពិ�កស់្វែសត�ស្វែដឹរឬង្រៀទ្ធ។

ការ�្ុះបញ្ហា្ច ំង និងពិនិតយដែនានំៅនលើវឌ្ឍឍនភាព នដ្ឋាយនផិ្លាតនលើអំែី
ដែលកំពុងនកើតន�ើង និងចំែុចអាទិភាពខុ្ពស់នៅនពលននះ។

ការកែក្របកាៃ យគូំនិិតុនៅ�ជាស�ម្មមភាពR1
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1 សចូ្រនមបើឧបករែ៍ននះបនាទ បព់ីសក្រមភាពនី្រយួ
ៗ នែើ្រីផ្ី្លាស់បដចូរការពិភាកានៅជាសក្រមភាព។

2 សចូ្របង្ហាា ញការយល់ែលឹងចំនួន 3 ដែលមកុ្រោន
រកន�ើញថាមានតនៃ្្រ និងមានសារសំខាន។់

3 សនម្រចចិតិ និងកតម់ត្តាពីរនបៀបដែលការយល់
ែលឹងទាងំននាះអាចដមបក្ាយនៅជាសក្រមភាព
ជាកដ់សិង។

4 សចូ្រមត�ប្់រកវញិជាមបចាំនំែើ្រីសីមាគ ល់ថា
សក្រមភាពទាងំននាះមតូវោនបញ្ច ប។់

ឧបរ�ណ៍្ឌ
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