
��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖

�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល
���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩
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ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន ់េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19

© UNICEF 2020

េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

2

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានបះ៉ពាល់ដល់�គប់ទិដ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក់ កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក�ិ �ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអូទាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអេំពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទំនាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនិយាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាបម់ក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មតិ ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន នងិការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអូែបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអ ូែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាក់ដចូជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិ័យប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបំណងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចណំាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត�ិ�ព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនយិាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចងន់ិយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) ក៏អាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចបះ៉ពាល់ដល់ពកួ
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) នងិការ�តួតពិនតិ�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កូនអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធីទាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងពិ�ាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩
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រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកូនរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណត់រកបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពអី�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាក់ពន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមូលេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់ុមារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមនិែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ីែដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ែីដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/02/08/from-policing-screen-time/


ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន ់េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19
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េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។
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ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានបះ៉ពាល់ដល់�គប់ទិដ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក់ កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក�ិ �ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអូទាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអំេពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទំនាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនយិាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាបម់ក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មិត ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន និងការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអែូបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទលួ�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអ ូែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាក់ដូចជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិយ័ប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបំណងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចំណាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កូនមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាកទ់ងជាមួយមនសុ�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពកុម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

© UNICEF/UNI304636/Ma និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចងន់ិយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធីទាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងព�ិាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច

និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកូនរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណត់រកបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពអី�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាក់ពន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមូលេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់ុមារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមនិែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ែីដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ែីដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩



ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19
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េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.
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១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានបះ៉ពាល់ដល់�គប់ទិដ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក ់កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បពន័�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក�ិ �ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអូទាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអំេពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទំនាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនិយាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាបម់ក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មតិ ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន និងការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអែូបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអ ូែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាក់ដូចជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិ័យប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបំណងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចំណាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កូនមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាកទ់ងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពកុម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចង់និយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធទីាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងព�ិាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  

២.

៣.

៤.

៥.

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកូនរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណត់រកបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពអី�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាក់ពន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមូលេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬប៉ះពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់មុារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ែីដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រកអ៏ាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

៨.

៩.
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��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩



ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19
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េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.

១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានបះ៉ពាល់ដល់�គប់ទិដ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក ់កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក� ិ�ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអូទាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអំេពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទំនាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនយិាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាប់មក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មិត ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន នងិការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអែូបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទលួ�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអ ូែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាកដ់ូចជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិយ័ប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបំណងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភ័យ�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចំណាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។
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និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកានខ់�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចង់និយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធីទាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងព�ិាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  

២.

៣.

៤.

៥.

  ១ដក�សង់េចញពីឯក�ររបស់ស�គម�តិប���រអំេពើេ�េ�េលើកុ�រ ច�កភពអង់េគ�ស។ ដំបូ���នបែន�ម�ចរក�ន េនៅទីេនះ។

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកនូរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជបួ�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណតរ់កបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាកព់ន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមលូេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬប៉ះពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់មុារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ែីដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រកអ៏ាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

៨.

៩.

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩

https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/talking-child-online-safety/
https://mypositiveparenting.org/?s=cyber
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/
https://www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets/
https://www.facebook.com/fbgetdigital/
https://www.techsafety.org/internetbrowserprivacytips
https://www.internetmatters.org/blog/parental-controls/social-media/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/online-safety/


ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19
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េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.

១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានប៉ះពាល់ដល់�គប់ទដិ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក ់កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក� ិ�ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអទូាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអេំពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទំនាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនយិាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត នងិវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាបម់ក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មិត ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន និងការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអែូបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអ ូែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាកដ់ូចជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិយ័ប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តូវ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបំណងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចណំាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។
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និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកានខ់�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចង់និយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណទ៍ាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កនូតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធទីាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងព�ិាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  

២.

៣.
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៥.

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកនូរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណត់រកបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាកព់ន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពទីីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមលូេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.
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េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បពន័�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់ុមារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុវំ�ញពួកេគ និងពីអ�ីែដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

៨.

៩.

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩

https://www.inhope.org/EN#hotlineReferral
https://report.iwf.org.uk/en
https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/


ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាកទ់ំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19

© UNICEF 2020

េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.

១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានប៉ះពាល់ដល់�គប់ទដិ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក ់កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក� ិ�ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអទូាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអេំពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទនំាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនិយាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាប់មក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មតិ ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន នងិការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអូែបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអូ ែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាកដ់ចូជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិ័យប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបណំងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចណំាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចងន់ិយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធទីាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដងឹពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងពិ�ាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង និងទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  
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២.

៣.

៤.

៥.

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកនូរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ែីដលពួកេគជួប�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណតរ់កបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាកព់ន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមលូេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.
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េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់មុារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ីែដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

៨.

៩.

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩



ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាក់ទំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19

© UNICEF 2020

េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.

១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានប៉ះពាល់ដល់�គប់ទដិ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក ់កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក� ិ�ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអទូាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអេំពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទនំាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនិយាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាប់មក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មតិ ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន នងិការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអូែបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអូ ែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាកដ់ចូជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិ័យប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបណំងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចណំាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត��ិព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចងន់ិយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាប់កូនតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កនូអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធទីាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងពិ�ាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង នងិទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  
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២.

៣.

៤.

៥.

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកនូរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ែីដលពួកេគជបួ�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណតរ់កបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាកព់ន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពីទីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមលូេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បពន័�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់ុមារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ែីដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

© UNICEF/UNI320298/Cherdchaisripong

៨.

៩.

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2019/11/13/growing-up-shared-negotiating-the-risks-and-opportunities-of-sharenting/


9

ចុងេ�កោយ �ត�វផ��ចេផ�ើមគំនិតនិ�យេ��ន់កូន និងជំរុញឱ��ពួកេគចូលរួមក��ងសកម��ព��
េ�ក��ងរយៈេពលេនះ។ មានឱកាស និង�បេយោជន៍ជាេ�ចើនែដលអ៊�នធឺែណត និងបេច�កវ�ទ�ាអាផ�ល់
ឱ��ានក��ងអំឡ�ងេពល ែដលមានការរ�តត�ឹតការេធ�ើដំេណើរ និងរយៈេពលបន�បន�ាប់េទៅមុខេទៀត។ 
ប៉ុែន�េពលេវលាេនះ េគអាចេ�បើ��ាស់�ានកាន់ែត�បេសើរេនៅេពលែដលកុមារទទួល�ានឧបករណ៍
ជួយផ��វអារម�ណ៍សម�សប និងចំេណះដឹងេដើម�ីឱ�ពួកេគទាញ�បេយោជន៍ឱ��ានល�បំផុតពីរយៈេពល
េនះ។ ការដងឹពីរេបៀបរក�ាសុវត�ិភាព មិនថាពួកេគេធ�ើអ�ីតាម�បពន័�អនឡាញ គឺជាេរឿងសំខាន់ េហើយ
េនះត�មូវឱ�មានការបំេពញតួនាទីស�មបស�មួលយ៉ាងសកម�ពីសំណាក់ឪពុកម�ាយ និងអ�កផ�ល់
ការែថទាំ មិនថាពួកេគមានជំនាញបេច�កេទស ឬអត់េនោះេឡើយ។  

ជំហានដ៏សាម��ទាំងេនះអាចរួមចំែណកកសាងទំនាកទ់ំនងដ៏ល� និងែដលផ�ល់នូវភាព
សប�ាយរ�ករាយរវាងអ�ក និងកូនរបស់អ�កពាក់ព័ន�នឹងការេ�បើ��ាស់បេច�កវ�ទ�ា សូម�ីែតេ�កោយេពល
ផុតរយៈេពលៃនការរាតត�ាតជំងឺកូវ�ដ-១៩។

ធន�ន��ល�ន���ជន៍មួយចំនួន៖

•    អ៊�នធឺែណតកាន់ែត�បេសើរស�មាប់កុមារ (Better Internet for Kids)៖ 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awar-

eness/detail?articleId=5822742

•    �គូបង�ឹកអំពីការចិ��ឹមបី�ាច់កូនក��ងយុគសម័យឌីជីថល (Digital Parenting Coach)៖  

https://www.digitalparentingcoach.com/

•    ការចិ��ឹមកូនស�មាប់យុគសម័យឌីជីថល https://blogs.lse.ac.uk/parent-

ing4digitalfuture/ 

•    គណៈកម�ការសុវត�ិភាពអនទ�ាញ�បេទសអូ�ស�ាលី 
Global online safety advice for parents and carers – COVID 19

© UNICEF 2020

េរៀបចំេដោយការ�យាល័យអាសីុបូព៌ា និង�៉ាសីុហ�ិករបស់យូនីេសហ� េដោយមានការគាំ�ទពី Patrick 
Burton នងិ Monica Bulger ២០២០។

១០.

១.

ជំងឺកូវ�ដ១៩ �ានប៉ះពាល់ដល់�គប់ទដិ�ភាពទាំងអស់ៃនជីវ�តរបស់េយើង។ ខណៈេពលែដងជាេ�ចើន
នាក់ កំពុងចំណាយេពលេវលាទាំងអស់េនៅផ�ះ។ ពួកេគអាចចំណាយេពលភាគេ�ចើនតាម�បព័ន�
អនឡាញ េហើយជាេរឿយៗ េ�ចើនជាងសព�ដង។

ការអាចបន�ទំនាក់ទំនងគ�ាតាម�បព័ន�អនឡាញ ផ�ល់នូវឱកាសដ៏មានតៃម�ស�មាប់ការេរៀនសូ�ត 

េលងកម�ាន� និងទនំាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត�ភក�ិ �ពមទាំងទទួល�ានព័ត៌មាន និងការគាំ�ទនានា 
ែដលកត�ាេនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ស�មាប់កុមារ និងមនុស�វ័យេក�ង។ េទោះជាយ៉ាងេនះក�ី ការ
ចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលមនុស�មួយចំនួនេហៅថា “េពលេវលាជាមួយេអ�កង់” 

ក៏�ន�និភ័យមកជាមួយផងែដរ៖

•   �របំ�នផ��វេភទ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគអាច�តូវ�ានមនុស�ែដលមិនធ�ាប់ស�ាល់ 

ឬធ�ាប់ស�ាល់ពីមុនទាក់ទងមកពួកេគក��ងេគោលបំណងចងរ់�េលោភបំពានផ��វេភទេលើ
ពួកេគ។ 

អ�កទាំងេនោះអាចេផ�ើរូបភាព ឬវ�េដអទូាក់ទងនឹងផ��វេភទ ឬសំុឱ�កុមារេផ�ើរូបភាព និងវ�េដអូ
ដូចគ�ាេនះែដរ។ មនុស�េពញវ័យអាចកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកេគ ក��ងបំណង�ប�ពឹត�ិ
អំេពើរ�េលោភបំពានតាមរយ៖ការលួងេលោម។ 

•   �ររកេរឿងេ���ះ�ម�បព័ន�អន�ញ៖ ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន ឬក�ាយជាកម�វត��ៃន
ពាក�សម�ី េផ�ើសារ និងការសរេសរ មិនល�ផងែដរ។ ពួកេគអាច�តូវ�ានេគដកេចញពី�កុម
េនៅអនឡាញ។ កត�ាេនះេធ�ើឱ�ពួកេគកាន់ែតមានអារម�ណ៍តានតឹង និងកេណ�ោចកែណ�ង។ 

ពួកេគក៏អាចចូលរួមពាក់ព័ន�នឹងការ�ប�ពឹត�ិអំេពើរកេរឿងេឈ�ោះេនៅតាម�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

•  ឥរ��បថ�បថុយ�ប�ន�ម�បព័ន�អន�ញ៖  ការរក�ាគម�ាតពីគ�ា និងការខ�ះទនំាក់ទំនង
ផ�ាល់ជាមយួមិត�ភក�ិ និងៃដគូ អាចេធ�ើឱ�ពួកេគហ៊ាន�បថុយ�បថាន ឬេធ�ើអ�ែីដលេគមិនធ�ាប់
េធ�ើតាម�បពន័�អនឡាញកន�ងមក ដូចជា ការេផ�ើសារេលបខាយផ��វេភទ (ឧទាហរណ៍ េផ�ើ
សារនិយាយចំេអសចំអាស) និងែចករ�ែលករូបថត នងិវ�េដអូអា�កាត និងរូបថត និងវ�េដអូ
ែដលទាក់ទងនឹងផ��វេភទជាេដើម។ បន�ាប់មក រូបភាពរបស់ពួកេគអាច�តូវ�ានអ�កដៃទបន�
េផ�ើេទៅអ�កេផ�ងេទៀត េដោយគ�ានការយល់�ពមពីពួកេគ។ េហើយពួកេគក៏អាច�បឈមនឹង
ការជ�មតិ ការបង�ាញរូបភាពអាសអាភាសជាការសងសឹក ការេបៀតេបៀន នងិការេធ�ើឱ�      
ខ�ាសេគជាេដើម។ ការេផ�ើ និងការទទួលរូបភាព និងវ�ដូអូែបបេនះ ក៏អាចនាំឱ�ពួកេគទទួលរង
ការេចោទ�បកាន់ពីបទេល�ើស�ពហ�ទណ�ផងែដរ។

•  ព័ត៌�ន រូប�ព និងវ�េដអូែដល�ចបង�េ��ះ���ក់៖ ការចូលេមើល ការទទួល�ាន និងការ
េផ�ើេចញនវូរូបភាព វ�េដអូ ែដលអាចនាំឱ�មានេ�គោះថ�ាកដ់ចូជា ការញ�ះញង់ឱ�េធ�ើអត�ឃាត 
និងការបង�ការឈឺចាបដ់ល់ខ��នឯង មានលក�ណៈហិង�ា ឬបង�ឱ�មានការស�ប់េខ�ើមគ�ា 
និងការផ�ព�ផ�ាយពីសារែដលពុំសម�សបស�មាប់កុមារ។      ពួកេគក៏អាចទទួល�ាន
ព័ត៌មានមិនពិតអំពជីំងឺកូវ�ដ១៩ ែដលអាចេធ�ើឱ�េគកាន់ែតមានការភ័យខ�ាច មានអារម�ណ៍
អន�ះអែន�ង និងមានការភាន់�ចឡំអំពីពិភពជុំវ�ញរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

•  �ររក���ព�ឯកជនរបស់កុ�រ�ន់ែត�បឈមនឹង�និភ័យ៖ កម�វ�ធីជាេ�ចើនដូចជា
កម�វ�ធីែដលសាលាេរៀនឱ�កូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ អាចបង�ហានភិ័យប៉ះពាល់ដល់ភាពជា
ឯកជនរបស់ពួកេគ និងអាចេធ�ើឱ�មានការេលចធ�ាយព័ត៌មានលម�ិតផ�ាល់ខ��ន និងព័ត៌មាន
េផ�ងេទៀតរបស់ពួកេគ ែដលជាធម�តាពុំ�តូវ�ានេគែចករ�ែលកតាម�បព័ន�អនឡាញ ប៉ុែន�
ឥលូវ�តវូ�ានេគែចកចាយ និងេ�បើ��ាស់ក��ងេគោលបណំងរ�េលោភបំពាន។ 

�និភយ័�ំងេនះមិនែមនេកើតេចញែតពីមនុស��ែដលមិន���ប់���ល់���េ�ះេទ បុ៉ែន�ក៏�ចេចញពី 
មនុស��ែដល���ប់���ល់�ម�បព័ន�អន�ញក�ី ឬេ��ងេ��ក�ី។  

ខណៈេពលែដលកមុារ និងេក�ងជំទង់ចណំាយេពលេ�ចើនជាងមុនតាម�បព័ន�អនឡាញ សូមចាំថា 
មិនែមនេពលេវលាែដលចំណាយតាម�បព័ន�អនឡាញេនៅខាងមុខេអ�កងសុ់ទ�ែតដូចគ�ាេនោះេទ។  
អ�កសឹងែតមិនអាចហាមឃាត់កនូមិនឱ�េ�បើ��ាស់�បពន័�អនឡាញក��ងរយៈេពលយូរេនោះេឡើយ 
េនៅេពលែដលពកួេគគ�ាន ជេ�មើសេផ�ងេទៀត េដើម�ីទាក់ទងជាមួយមនុស�េនៅេ�កៅផ�ះ។ �បសិនេបើ
េយើងគិតថាកមុារមិនងប់ជាមួយនឹងបេច�កវ�ទ�ាខ�ាំងេពកេទេនោះ េហើយពួកេគែបរជារ�ករាយជាមួយនឹង
ឱកាសែដលបេច�កវ�ទ�ាផ�ល់ឱ� េយើងមានឱកាសែស�ងរកវ�ធី�គប់�គងេលើការចំណាយេពលរបស់កូន
តាម�បពន័�អនឡាញកាន់ែត�បេសើរ។ 

ខាងេ�កោមេនះគឺជាដំបូ���នមួយចំនួនែដលអាចជួយឱ�អ�ករក�ាសុវត�ិភាពរបស់កូនក��ងេពលែដល
ពួកេគចំណាយេពលតាម�បព័ន�អនឡាញ៖

ឯក�ព�����គ��រេលើ�ពំែដនកំណត់ និង�ររ�ពឹងទុក៖ ការចំណាយេពលបែន�មតាម�បព័ន�អន
ឡាញ មិនមានន័យថាជាការចំណាយេពលេដោយគ�ានការ�តួតពិនិត�េនោះេទ។ ពិភាក�ា និងឯកភាព
គ�ាពីថិរេវលាែដលកូនរបស់អ�កអាចេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ�ាន ដូចជាថិរេវលាែដលពួកេគអាច
េលងេហ�ម ថិរេវលាស�មាប់ពួកេគេលងឆាត ថិរេវលាែដលពួកេគេធ�ើការងារសាលាេរៀន ឬការងារែដល
សាលាេរៀនដាក់ឱ�េធ�ើេនៅផ�ះ។ កិច��ពមេ�ពៀង និងកិច�សន�ា ដូចជាពុំេ�បើ��ាស់ឧបករណ៍
េអទ�ិក�តូនិកេនៅេពលញាំ�ាយេពលល�ាច (ស�មាប់ឪពុកម�ាយ ឬស�មាប់កូន) ឬការពុំកាន់
ឧបករណ៍ទាំងេនោះេនៅក��ងអំឡ�ងេពលណាមួយ។

និ�យ�មួយកូនអំពីសុវត�ិ�ព�ម�បព័ន�អន�ញ៖  េពលេនះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ េដើម�ី
ចូលរួមជាមួយកូនអ�ក និងនយិាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលពកួេគកំពុងេធ�ើតាម�បព័ន�អនឡាញ 
អំពីេវទិកា េគហទំព័រ និងបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម ែដលមានសុវត�ិភាពសម�សបេទៅតាមអាយុ
របស់ពួកេគ និងជំហានែដលពួកេគអាចេធ�ើ�ាន េដើម�ីរក�ាសុវត�ិភាពតាម�បព័ន�អនឡាញ។ អ�កអាច
រក�ានឧទាហរណែ៍ដលមាន�បេយោជន៍មយួចនំនួអពំរីេបៀបរក�ាសុវត�ភិាពតាម�បពន័�អនឡាញ េដោយ
ចុច េនៅ�តង់េនះ នងិ �តង់េនះ។ សូមចាំថា េនៅេពលអ�កនិយាយជាមួយកូន អំពីការចំណាយេពល
តាមអនឡាញរបស់ពួកេគ ជានិច�ជាកាលអ�ក�តូវ�បកាន់ខ�ាប់នូវភាពវ�ជ�មាន និងនិយាយេដោយ
ចំហ។ សួរេទៅពួកេគថាេតើពួកេគមានការ�ពួយ�ារម�អំពីអ�ីែដរឬេទ និងបង�ាញថាអ�កមានេពលេដើម�ី
ស�ាប់អ�ីែដលពួកេគចងន់ិយាយ និងដឹងពីមិត�ភក�ិតាមអនឡាញរបស់ពួកេគ។   

អ�ីែដលសំខាន់ដូចគ�ាែដល�តូវដឹង និងយល់ែដរេនោះ គឺឥរ�យាបថ និងកត�ាជាេ�ចើនែដលរក�ាសុវត�ិភាព
កុមារេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) កអ៏ាចជយួរក�ាសុវត�ិភាពរបស់ពកួេគេនៅេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ
ផងែដរ។

�រយល់ និង�រេលើកទឹកចិត�ឱ���ន�រ�ប�ន់យកគុណតៃម�សង�មែបបវ�ជ��ន �រេ�រព 
�រយល់ចិត���� �រ���ស័យ�ក់ទងែដលល� និង�រេ�ះ��យជេ���ះ សុទ�ែត�ចជួយរក��
សុត�ិ�ពកុ�រ�ម�បព័ន�អន�ញ េហើយចំណ�ចទាំងេនះគឺជាអ�ីែដលឪពុក���យ�ចនិ�យ
�មួយកូន�ន េ�យមិន�ំ�ច់េចះជំ�ញបេច�កវ�ទ��េ�ះេឡើយ។

និយាយជាមួយកូនអ�កអំពីរេបៀបែដលសកម�ភាព និងឥរ�យាបថអនឡាញរបស់ពួកេគអាចប៉ះពាល់
ដល់មនុស�េផ�ងេទៀត និងពីរេបៀបែដលឥរ�យាបថរបស់មនុស�េផ�ងេទៀត អាចប៉ះពាល់ដល់ពួក
េគ។  មានធនធានែដលមាន�បេយោជន៍មួយចំនួន ែដលអាចរក�ានតាម�បព័ន�អនឡាញ ែដលអ�ក
អាចេ�បើ��ាស់េដើម�ីជួយអ�កក��ងការសន�នាទាំងេនះ។

ដូចអ�ីែដល�នេលើកេឡើងពី�ងេដើម សូមែស�ងយល់បែន�មអំពីឧបករណ៍េដើម��ីរក��សុវត��ិព
�ម�បព័ន�អន�ញ។ ឧបករណ៍ទាំងេនះរួមមាន ជេ�មើសែស�ងរក�បកបេដោយសុវត�ិភាព (Safe 
Search) ែដល��ាវសឺ (browsers) និងមេធ�ោ�ាយស�មាប់ែស�ងរក (search engines) 
ភាគេ�ចើនមាន (ជាធម�តា ស�ិតេនៅេ�កោមមីនុយ “កំណត”់ (Settings)) និងការ�តួតពិនិត�របស់
ឪពុកម�ាយ (parental controls) េលើឧបករណ៍នានា ជាពិេសសស�មាបក់នូតូចៗ - ឧបករណ៍
ែដលមាន�បេយោជន៍  ស�មាប់រក�ាសុវត�ិភាពកូនរបស់អ�កេលើេហ�សបុ៊ក (Facebook) ក៏ដូចជា គំនិត
ស�មាប់និយាយជាមួយកូនៗអំពីការេធ�ើខ��នជាពលរដ�ល�តាម�បព័ន�អនឡាញ និងការកសាងជំនាញ
របស់ពួកេគ។ ការរក�ាទិន�ន័យ និងភាពឯកជនរបស់កូនអ�កឱ�មានសុវត�ិភាពក��ងេពលេ�បើ��ាស់
េវប��ាវសឺ (web browsers) េផ�ងៗ អាចរក�ានេនៅទីេនះ និងេលើគណនីបណ�ាញទំនាក់ទំនង
សង�ម ែដលកូនរបស់អ�កេ�បើ��ាស់ ដូចជា Instagram  Tik Tok Snapchat នងិបណ�ាញ
ទំនាក់ទំនងសង�មេផ�ងេទៀត អាចរក�ានេនៅទីេនះ។

ដឹងពីកែន�ងែដល�ត�វែស�ងរកជំនួយ នងិការគាំ�ទស�មាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក៖
េវទិកា និងកម�វ�ធីប���ញទំ�ក់ទំនងសង�មភាគេ�ចើនមានឧបករណ៍ស�មាប់រាយការណ៍ប���លេទៅ
ក��ងេវទិកា និងកម�វ�ធទីាំងេនោះជាេ�សច។ សូមចូលេទៅេមើលែផ�ក FAQ ឬែផ�កផ�ល់ជំនួយៃនកម�វ�ធី
ែដលកូនរបស់អ�កកំពុងេ�បើ េដើម�ីែស�ងយល់បែន�ម។ �បសិនេបើអ�កេឃើញរូប�ព វ�េដអូ ែដល�ក់ទង
នឹងផ��វេភទេ��ម�បព័ន�អន�ញ ែដលអ�កមិនចង់�ន ឬគិត�កូនអ�ក�ច���ក់ក��ង���ន�ព ែដល
េធ�ើឱ��ពួកេគ�បឈមនឹង�និភ័យ�ក់ព័ន�នឹងផ��វេភទ សូមដឹងពីកែន�ងអ�ក�ច�យ�រណ៍ពីករណី
ែបបេនះ។ អា�ស័យេលើទីតាំងែដលអ�ករស់េនៅ អាចមានេលខទូរសព�ព័ត៌មានទាន់េហតុការណេ៍នៅក��ង
�បេទស ស�មាប់រាយការណ៍ពីរូបភាព និងវ�េដអូែដលបង�ាញពីការរ�េលោភបំពានផ��វេភទេលើកុមារ។ 
ប៉ុែន�េទោះជាអ�ករស់េនៅទីណាក៏េដោយ អ�កអាចេ�បើ��ាស់េលខទូរសព�ទាន់េហតុការណ៍ៃនមូលនិធិ
ឃ�ាំេមើលអ៊�នធឺែណត (Internet Watch Foundation) ែដលអាចរក�ានេនៅទីេនះ។

អ�ីែដលសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺអ�ក�តូវដឹងពីស��ាែដលបង�ាញថា កូនអ�កកំពុងពិ�ាកចិត� ឬមាន
ប��ាផ��វចិត�េដោយសារការចំណាយេពលតាមអនឡាញ។ ចំណ�ចសំខាន់ផងែដរេនោះ គឺ�តូវដឹងថាកូន
របស់អ�កអាចទាក់ទង នងិទទួល�ានការគាំ�ទ ដូចជាតាមរយៈមជ�មណ�លជាតិផ�ល់ព័ត៌មានអំពីការ
ការពារកុមារ (national Childline centre)ជាេដើម។  

២.

៣.

៤.

៥.

រកមនុស��ែដល�ចេជឿទុកចិត��ន �ច�មនុស��េពញវ័យ ឬមិត�ភក�ិ ែដលកូនរបស់អ�ក�ច
និ�យ�មួយ�ន៖  សូមទទួលស�ាល់ថាកនូរបស់អ�ក មិនែមនេចះែតមានអារម�ណ៍ងាយ�សួល
ក��ងការនិយាយជាមួយអ�កេទ�ើយេទោះជាអ�កជាឪពុកម�ាយរបស់េគក៏េដោយ ជាពិេសសនិយាយ
អំពីអ�ីែដលពួកេគជបួ�បទះេពលេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញ។ សូមសហការជាមួយពួកេគេដើម�ី
កំណតរ់កបុគ�លណាម�ាក់ែដលពួកេគអាចនិយាយជាមួយអំពីអ�ីែដលពួកេគជួប�បទះតាម�បព័ន�
អនឡាញ េពោលគឺមនុស�ែដលអ�ក និងពួកេគេជឿទកុចតិ�ដូចគ�ា និងឯកភាពគ�ាថាជាបុគ�លែដល
ពួកេគនឹងនយិាយជាមយួ។

ែស�ងយល់អពីំ�នភិយ័�ក់ពន័�នឹង�ររក���ពឯកជន៖  ខណៈេពលអានការអានេគោលនេយោ�ាយ
ស�ពីីការរក�ាភាពឯកជនៃនកម�វ�ធីវ�េដអូ នងិកម�វ�ធីទំនាក់ទំនងេផ�ងៗ ែដលកូនរបស់អ�កកពំុងេ�បើ
��ាស់គជឺាទេង�ើល�បំផុត ការ�សាវ�ជាវអនឡាញភ�ាមៗអាចផ�ល់នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 
េដោយ�គាន់ែតដាក់េឈ�ោះកម�វ�ធីេនៅក��ងស��ាអព�ន�រេនៅក��ង�បអប់ស�មាប់េធ�ើការែស�ងរក និង
េ�បើពាក�ដូចជា៖ “េឈ�ោះកម�វ�ធី (Application name)” នងិហានិភយ័ពាកព់ន័�នឹងភាពជាឯកជន 
(privacy risks)។ េលើសពីេនះអ�ក�តូវធានាថាឧបករណ៍របស់កូនអ�កមានបច��ប�ន�ភាពែផ�កកម�វ�ធី 
(software updates) ចុងេ�កោយបំផុត និងកម�វ�ធី�បឆាំងេមេរោគ (anti-virus programmes) 
េហើយការកំណត់ភាពជាឯកជន (privacy settings) �តវូ�ានដាក់េនៅក�មិតខ�ស់។ ធានាថា
េនៅេពលែដលកនូរបស់អ�កេ�បើកម�វ�ធីថ�ណីាមួយ េគមិនអាចកំណត់ពទីីតាំងរបស់ពួកេគ ឬមានការ
េ�បើ��ាស់ទតីាំងរបស់ពួកេគេដើម�ីតាមដានដឹងពីកែន�ងរបស់ពួកេគេនោះេឡើយ។ សូមចាំថា េនៅេពល
ែដលពួកេគងាកេចញពីកាេមរ�ា េដោយសារមលូេហតុអ�ីមួយ វ�េដអូអាចេនៅែតបន�ថត។ សូមេ�បើស��ត 
ឬ�កដាស់ស�ិត េដើម�ី�គបមុខ កាេមរ�ាេនៅេពលមិនេ�បើ េដើម�ីរ�លឹក��ាប់មនុស�េនៅក��ង�គួសារ េពលែដល
កាេមរ�ាេនៅេបើក។ សំខាន់បំផុតេនោះ �តូវបិទវ�េដអូេនៅមុនេពលប��ប់េពលេ�បើ��ាស់។ 

៦.

៧.

េ�រព�ព�ឯកជន�ម�បព័ន�អន�ញរបស់កូនអ�ក៖ ការែចករ�ែលករូបថតរបស់�គួសារ 
និងេរឿងរ�ាវផ�ាល់ខ��នពាក់ព័ន�នឹងេពលែដលមានការរ�តត�ិតេលើការេដើរេហើរ និងប��ា�បឈមែដល
ពាក់ព័ន�េផ�ងេទៀត តាមរយៈបណ�ាញទំនាក់ទំនងសង�ម គឺជាវ�ធីមួយេដើម�ីបន�ទំនាក់ទំនងគ�ា 
ែស�ងរកេរឿងែដលផ�ល់នូវការកម�ាន� និងទទួល�ានភាពកក់េក�ៅ។ េទោះជាយ៉ាងណាក៏េដោយ សូម
�បងុ�បយ័ត�េនៅេពលែដលអ�កែចករ�ែលកេរឿងរ�ាវ និងរូបថតផ�ាល់ខ��នរបស់អ�ក េដោយអ�កមិន�តូវ 
ែចករ�ែលករូបថត ែដលអាចេធ�ើឱ�ប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់អ�ក ឬបះ៉ពាល់ដល់ភាពជាឯកជន និង
កិច�ការពារពួកេគេនោះេឡើយ។

េលង�មួយកូនរបស់អ�ក – �ម�បព័ន�អន�ញ!៖ សូមកុគំិតថាការែលងេហ�មអនឡាញជា
ការកម�ាន�ែតស�មាបក់ុមារេនោះ។ េនះក៏ជាឱកាសស�មាប់ឱ�អ�កេលងេហ�មជាមួយកូនរបស់
អ�កផងែដរ េពោលគឺមិនែមន�តឹមែតការេ�បើ��ាស់�បព័ន�អនឡាញតាមធម�តាេនោះេឡើយ។ េនះគឺជា
ឱកាសដ៏មាន�បេយោជន៍ េដើម�ីនិយាយេទៅកាន់ និងជំរុញឱ�មានការចូលរួមពីកូនរបស់អ�ក េដើម�ី
ឱ�ពួកេគដឹងពីពិភពេលោកែដលេនៅជុំវ�ញពួកេគ និងពីអ�ែីដលសំខាន់ស�មាប់ពួកេគ។ កម�វ�ធី
អនឡាញ និងេគហទំព័រក៏អាចផ�ល់ជាគំនិត និងឱកាសស�មាប់េលងេហ�មអហ�ឡាញ បេង�ើតភាព
ៃច��បឌិតេនៅខាងេ�កៅ (o�ine) និងេធ�ើលំហាត់��ាណេនៅក��ងផ�ះ េដោយេ�បើ��ាស់វ�េដអូ ែដលបង�ាត់
ពីការហាត់��ាណ ែដលនាំឱ�មានការបេង�ើនទំនាក់ទំនងជាវ�ជ�មានជាមួយគ�ា។ ជាការសំខាន់ណាស់
ែដលអ�ក�តូវៃលេពលេធ�ើសកម�ភាពេនៅខាងេ�កៅជាមួយកូនៗរបស់អ�ក និងេលើកទឹកចិត�ឱ�ពួកេគ
េធ�ើអ�ីែដលពួកេគពុំមានឱកាសេធ�ើេនៅក��ង យុគសម័យឌីជីថល ដូចជាអានេសៀវេភៅ ឬេលងេហ�ម
េនៅក��ងផ�ះជាេដើម។ 

៨.

៩.

��ចក�ី���ំស���ប់ឪពុក���យ និងអ�កផ�ល់�រ���ំ៖
�ររក��សុវត�ិ�ពកុ�រ�ម��ព័ន�អន�ញ ក��ងអំឡ�ង��ល���រ�តត��ត�សកល��ជំងឺកូវ�ដ១៩

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=5822742
https://www.digitalparentingcoach.com/
https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/
https://www.esafety.gov.au/key-issues/covid-19/international-advice-parents



