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ព័ត៌មានស្តពីីគោលនគោបាយការដាក់កំហតិ និងការដាក់ឱ្យគៅដាច់ពីគេ ស្ម្រមាប់ឪពុកមាត យ / អ្នកថែទ ំ
 

ពត័ម៌ានខាងគម្រកាមស្តអំី្ពីការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយ ស្ម្រមាបឪ់ពុកមាត យ / អ្នកថែទសិំ្ស្សថែលគរៀនគៅសាលាគរៀនរែឋ 
កនុងរែឋវចិែូគរៀ។  

ទែិឋភាពទូគៅ 
 សិ្ស្សទងំអ្ស្ម់ានសិ្ទធគិែីមបមីានសុ្វតថិភាពគៅសាលាគរៀន។  
 សិ្ទធិរបស្សិ់្ស្សម្រតូវបានការពារគដាយចាប ់និងគោលនគោបាយ។  
 បុេគលិកសាលាមានកាតពវកិចចកនុងថែទសិំ្ស្សរបស្ព់កួគេ។ 
 បុេគលិកសាលាមានសិ្ទធិគ វ្ីការកនុងបរសិាថ នម្របកបគដាយសុ្វតថិភាព។  
 ចាបអ់្នុញ្ញា តឱ្យបុេគលិកសាលាបញ្ឈបសិ់្ស្សមាន ក ់មិនឱ្យគ វ្ីអ្វីថែលមានគម្រោោះថ្នន ក។់ 
 ភាពខុស្ោន ននចាប ់និងគោលនគោបាយគពលខលោះអាចមាននយ័ថ្ន សាលាគរៀនមិនអាចគ វ្ីអ្វីៗបានែូចោន នឹងអ្វីៗថែលម្រកុមម្រេួសារអាចគ វ្ ី

បានគៅនទោះគ ោះគទ។   

ែបូំ ា ន 

គតកីារដាក់កហំតិ នងិការដាក់ឱ្យគៅដាច់ពគីេថននករាងកាយេជឺាអ្វ ី 
ម្រកស្ងួកំណតនិ់យមនយ័ការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាច់ពីគេថននករាងកាយ ថ្នជាការគម្របីម្របាស្ក់មាល ងំកាយគែីមបបីញ្ឈបច់ល របស្់ 
សិ្ស្ស។ 

ម្របសិ្នគបីបុេគលិកសាលាកានថ់ននកណាមយួននរាងកាយរបស្សិ់្ស្ស គហយីសិ្ស្សមិនអាចគរខីលួនគចញបានគទ គនោះេឺជាការដាកកំ់ហតិថននករាង 
កាយ។ ម្របសិ្នគបីបុេគលិកសាលារារាងំចល របស្សិ់្ស្ស ប ុថនតសិ្ស្សអាចគរខីលួនគចញបានពីស្មាជិកបុេគលិក គនោះមិនថមនជាការដាក់កំហតិ 
ថននករាងកាយគទ។  

ម្រកស្ងួកំណតនិ់យមនយ័ការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយ ថ្នជាការទុកឱ្យសិ្ស្សគៅមាន កឯ់ងកនុងបនទប់ ឬតំបនម់យួថែលពកួគេមិនបាន 
អ្នុញ្ញា តឱ្យចាកគចញ។ បនទបពិ់គស្ស្ស្ម្រមាបដ់ាកឱ់្យគៅដាច់ពីគេ ឬតំបនគ់នសងគទៀតននសាលាគរៀន ថែលបានសាងស្ងស់្ម្រមាបដ់ាកឱ់្យគៅ 
ដាចពី់គេ ឬថែលបានគម្របីស្ម្រមាបក់ារដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេ មិនបានអ្នុញ្ញា តឱ្យមានគៅសាលាគរៀនគ យី។ សាលាគរៀនមិនម្រតូវទបស់ាា តសិ់្ស្ស 
ពីការចាកគចញពីតំបនស់ាលាគរៀន ថែលសិ្ស្សធ្លល បគ់ម្របីជា្មាតាគ ោះគ យី។ 

ម្របសិ្នគបីមានសិ្ស្សគម្រចីន កម់្រតូវបានទុកឱ្យគៅកនុងបនទប់ ឬតំបនគ់ ោះ ទគងវីរគនោះមិនម្រតូវនឹងនិយមនយ័ននការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គទ។ ការបញ្ជូ ន 
សិ្ស្សពីថ្នន កគ់រៀន ការបញ្ឈបប់គណាត ោះអាស្នន ឬការបគណត ញសិ្ស្សគចញ មិនថមនជាការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គទ។ 

ការគម្របមី្របាស់្ការដាក់កហំតិ នងិការដាក់ឱ្យគៅដាច់ពគីេថននករាងកាយគៅសាលាគរៀន 
បុេគលិកសាលាម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តឱ្យគម្របីម្របាស្ក់ារដាកកំ់ហតិ និងការដាក់ឱ្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយ គពលណាពកួគេម្រតូវការការពារនរណាមាន ក ់
ពីគម្រពាោះសិ្ស្សកំពុងថតគ វ្ីបាបខលួនឯង ឬមនុស្សមាន កគ់ទៀត គហយីោា នវ ិ្ ីណាគនសងគទៀតគែីមបរីកាសុ្វតថិភាពពកួគេគ យី។ សាថ នភាពទងំគនោះម្រតូវ 
បានចាតទុ់កថ្នជាភាពអាស្នន។  

បុេគលិកសាលាម្រតូវបញ្ឈប់ការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាច់ពីគេថននករាងកាយ ឱ្យបានឆាបគ់ៅគពលថែលគម្រោោះថ្នន កប់ានឈប។់ 

ម្របសិ្នគបីសិ្ស្សម្រតូវបានដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេ បុេគលិកម្រតូវថតឃ្ល គំមីលពួកគេគពញគមា ង។  
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ោា ននរណាមាន ក់ - មិនថមនគវជជបណឌិ ត អ្នកឯកគទស្ខាងសុ្ខភាព ឬអ្នកថែលជាឪពុកមាត យ / អ្នកថែទ ំឬកូនរបស្អ់្នក - អាចគស្នីសំុ្ឱ្យបុេគលិក 
សាលាគម្របីការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយបានគទ។ 

ការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយ  មិនម្រតូវដាកប់ញ្ចូ លកនុងថននការោមំ្រទឥរោិបែរបស្សិ់្ស្ស ថននការសុ្វតថិភាព 
ថននការអ្បរ់បុំេគល ឬឯកសារណាមួយអំ្ពីការគរៀនសូ្ម្រត ឬសុ្វតថិភាពរបស្សិ់្ស្សគ យី។  

ម្របសិ្នគបីកូនរបស្អ់្នកទទលួបានការោមំ្រទតាមរយៈ េគម្រមាងធ្ល រា បរ់ងស្ម្រមាបជ់នពិការថ្នន កជ់ាតិ (NDIS) ការអ្នុវតតមយួចំនួនថែលបានគម្របី 
គៅនទោះ អាចមិនម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តគៅសាលាគរៀនរបស្កូ់នអ្នកគទ ពីគម្រពាោះ NDIS គ វ្ីម្របតិបតតិការគម្រកាមចាបខុ់ស្ៗោន ពីចាបស់្ម្រមាបស់ាលាគរៀន។ 

ម្របសិ្នគបីកូនរបស្អ់្នកម្រតូវបានការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេគៅសាលាគរៀន សាលាគរៀនគ ោះនឹង៖ 

 ធ្ល ថ្នមនុស្សម្រេបរ់ូប រមួទងំកូនរបស្អ់្នកមានសុ្វតថិភាព  
 ម្របាបអ់្នកពីអ្វីថែលបានគកីតគ ងី និងមូលគហតុថែលការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននករាងកាយម្រតូវបានគម្របី 
 រាយការណ៍ពីឧបបតតិគហតុគនោះែលម់្រកស្ងួ  
 ពាោមអ្វីែាីៗ គែីមបបីញ្ឈបស់ាថ នភាពកំុឱ្យគកីតគ ងីមតងគទៀត  
 និោយជាមយួអ្នក អំ្ពីអ្វីថែលពកួគេេិតថ្នអាចមានម្របគោជនស៍្ម្រមាប់កូនរបស្អ់្នក។ 

ស្ម្រមាប់ព័ត៌មានបថនថម 
ម្របសិ្នគបីអ្នកចងប់ានព័តម៌ានបថនថមអំ្ពីឧបបតតិគហតុ ឬគោលនគោបាយរបស្ម់្រកស្ងួស្តីពីការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេថននក 
រាងកាយ៖ 

 សូ្មនិោយជាមយួបុេគលិកគៅសាលាគរៀនរបស្កូ់នអ្នក 
 ចូលគមីល គោលនគោបាយស្តីពីការដាកកំ់ហិត និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេ គៅគលីគេហទំពរ័របស្ម់្រកស្ងួអ្បរ់ ំនិងបណតុ ោះបណាត ល។  

បណតឹ ងតវ  
ម្របសិ្នគបីអ្នកចងគ់ វ្ីបណតឹ ងតវ អំ្ពីឧបបតតិគហតុននការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេគៅសាលាគរៀន សូ្មអ្នុវតតតាមជំហានទងំគនោះ៖ 

1. សូ្មនិោយជាមយួសាលាគរៀនជាមុនសិ្ន 
2. ម្របសិ្នគបីអ្នកមិនស្បាយចិតតនឹងអ្វីថែលបុេគលិកសាលានិោយ ឬគ វ្ីគទ សូ្មទកទ់ងមកការោិលយ័ម្របចាភូំមិភាេថែលគៅជិតអ្នកបំនុត  
3. ម្របសិ្នគបីអ្នកគៅថតមិនស្បាយចិតតគទ សូ្មទកទ់ងមកការោិលយ័កណាត ល។ 

ពត័ម៌ានលមអិតទងំគនោះមានគៅគលីគេហទំពរ័គនោះ៖ https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-
complaints.aspx 

ស្ម្រមាបក់ារោមំ្រទបថនថម 

បណាត ញទូរស្ព័ទស្ម្រមាបម់ាតាបិតា (Parent Line)៖ https://parentline.com.au/ ឬទូរស្ព័ទគៅគលខ 1300 30 1300 

គោលនគោបាយ ឬែំបូ ា នពាកព់័នធ 

ស្តងដ់ារសុ្វតថិភាពកុមារ 

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/childprotection/Pages/safeenviro.aspx  

គោលនគោបាយននកាតពវកិចចកនុងថែទ ំ

https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/school-complaints.aspx
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/Pages/dutyofcare.aspx
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ការដាកកំ់ហតិ និងការដាកឱ់្យគៅដាចពី់គេ 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy 

បនទបម់្របមូលនតុ ំអារមាណ៍វញិ្ញា ណ 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy 

ចាប់ពាក់ព័នធ 
្មានុញ្ាននសិ្ទធិមនុស្ស និងចាបទំ់នួលខុស្ម្រតូវ ឆាន  ំ2006 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/charter-human-rights-and-responsibilities-act-2006/014 

ចាបសុ់្ខុមាលភាព និងសុ្វតថិភាពកុមារ ឆាន  ំ2005 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/child-wellbeing-and-safety-act-2005/030 

បទបបញ្ាតតិស្តីពីកំថណទម្រមងក់ារអ្បរ់ ំនិងបណតុ ោះបណាត ល ឆាន  ំ2017 (វចិែូគរៀ) បទបបញ្ាតតិ 24 ការដាកទ់ណឌ កមាគលីរូបកាយមិនបានអ្នុញ្ញា ត 
គ យី 

Education and Training Reform Regulations 2017 (Vic) Regulation 25, Restraint from danger 

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002 

ែបូំ ា នម្រតវូបានគ្វបីចចុបបននភាពចុងគម្រកាយ 
ថខឧស្ភា ឆាន  ំ2021 

វសិាលភាព 
ស្ម្រមាបស់ាលាគរៀន 

ស្ម្រមាបម់្រកុមម្របឹកាសាលា 

ស្ម្រមាបបុ់េគលិកម្រកស្ងួទងំអ្ស្់ 

គតអី្នកណាគ្វឱី្យម្របាកែថ្នទម្រមង់ថបបបទគនោះម្រតមឹម្រតវូ?  
ទីម្របឹកាោមំ្រទឥរោិបែចមបង 

អីុ្ថម ល៖ restraint.seclusion@education.vic.gov.au 

https://www2.education.vic.gov.au/pal/restraint-seclusion/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/sensory-rooms/policy
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/statutory-rules/education-and-training-reform-regulations-2017/002

