អង្គ ការមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ផ្ទះសប្ប
ុ រស
គោលនគោបាយគលើការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម

គោលបំណងៈ
គោលនគោបាយគនះគឺគ្ប្ើគោយប្ុគគលិក និង្អន កសម ័្គចិត្តទ ំាង្អស់គៅកនុង្មណ្ឌល គហើយប្ុគគលសំាខាន់គផ្សង្ៗគ ៀត្
ដែលកំាណ្ត្់ថា្ត្ូវបានពាក់ព័នធជាមួ យអង្គ ការ។ គោលប្ំាណ្ង្គឺឺៈ
 គែើមបីគរៀប្ចំា ្មង្់គោយបានសមរមយ និង្គួ រគោយគោរពកនុង្ការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម
 គែើមបីធានានូ វសុវត្ថ ិភាព និង្ការការពារកុមារ គហើយនិង្នីត្ិជ្ន
 គែើមបីជ្ួយការពារកិត្តិយសរប្ស់ប្ុគគលមានក់ៗ និង្គករគតិ៍ ្មះរប្ស់មណ្ឌលផ្ង្ដែរ
 គែើមបីធានាថារាល់ប្ុគគលដែលពាក់ព័នធទង្
ំា អស់ យល់ពីគុណ្ វ ិប្ត្ត ិកនុង្ការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម
្ប្កប្គោយវ ិជាាជ្ីវឺៈ និង្ការ ួ លខុស្ត្ូវខព ស់រប្ស់ខល ួន។
ស្មាប្់គោលប្ំាណ្ង្ននឯកសារគនះ ្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ មសំាគៅគលើ្ប្ព័នធអុីនធឺគណ្ត្គោយដផ្ែ កគៅគលើឧប្ករណ្៍
ស្មាប្់ដចកចាយ និង្ពិភាកាអំាពីព័ត្៌មានគៅកនុង្ចំា គោមអន កគ្ប្ើ្បាស់។ ឧប្ករណ្៍្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ មោច
រ ួមប្ញ្ជល
ូ ប្ុដនែ្ត្ូវមាន្ពំាដែនកំាណ្ត្់ឺៈ
 គគហ ំាព័រប្ោ
ត ញសង្គ ម (ឧទឺៈ Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat)
 វ ដគែអូ និង្គគហ ំាព័រដចករំ ដលករ ូប្ភាព (ឧទឺៈ Youtube, Vimeo)
 Blogs រ ួមមាន blogsជា្ក ុម និង្ផ្ទទល់ខល ួន
 គវ ិកា ការពិភាកាជា្ក ុម និង្ថានក់ែឹកនាំា
 វ ដគែអូ និង្ការ្ប្ជ្ុំាជាប្ោ
ត ញ
 អុីគមល និង្ការគផ្ញើសារមួ យខណ្ឺៈគពល
 រាល់ការ្បា្ស័យទក់ ង្លកខ ណ្ឺៈជា្ប្ព័នធគអឡិច្ត្ូនិច/ឌីជ្ីថល រ ួមប្ញ្ជល
ូ ទង្
ំា កមម វ ិធីថមីៗ ដែលោចគកើត្
មានគៅគពលខាង្មុខ។
« មាត្ិកា » រ ួមប្ញ្ជល
ូ ទ ំាង្ រ ូប្ថត្ រ ូប្ភាព សគមេ ង្ វ ដគែអូ ការប្រ ិោយផ្ទទល់ខល ួន និង្មាត្ិកាដែលប្គង្ក ើត្គឡើង្
គោយអន កគ្ប្ើ្បាស់គផ្សង្គ ៀត្ដែលប្ុគគលគនាះគ្ជ្ើសគរ ដសគែើមបីដចករំ ដលក ងប្គ ះមត ង្គ ៀត្។
ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខល ួនៈ
 ្គូប្គ្ង្ៀន ប្ុគគលិកដថទ ំាកុមារ ប្ុគគលិក អន កសម ័្គចិត្ត និង្ប្ុគគលគផ្សង្គ ៀត្ដែលពាក់ព័នធ គឺ្ត្ូវមាន ំានួល
ខុស្ត្ូវគលើខល ួនឯង្ចំាគពាះមាត្ិកាទ ំាង្អស់ដែលខល ួននឹង្ប្គ ះគៅគលើ្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម ថាគត្ើព័ត្៌មាន
គឺ្ត្ូវបានប្គ ះតាម្ប្វត្ត ិដែលជាវ ិជាាជ្ីវឺៈ និង្ផ្ទទល់ខល ួន ងជា្ក ុមមធយម
 ប្ុគគលទង្
ំា អស់ោមនសិ ធ ិ ប្គ ះគៅគលើគគហ ំាព័ររប្ស់អង្គ ការ ងគគហ ំាព័រផ្សពវ ផ្ាយដែលសនម ត្់ថាជារប្ស់
អង្គ ការគោយោមនការអនុញ្ញាត្ពី្ក ុម្ពឹកាបិបាលរប្ស់អង្គ ការគឡើយ
 មិន្ត្ូវប្គ ះរ ូប្ថត្ វ ដគែអូ ង ពិពណ្៌នាអំាពីជ្ីវ្ប្វត្ត ិផ្ទទល់ខល ួនរប្ស់សិសស និង្្គួ សារសិសសដែលពាក់ព័នធ
ជាមួ យអង្គ ការគៅគលើគគហ ំាព័ររប្ស់ខល ួនជាសាធារណ្ឺៈ គោយោមនការយល់្ពមជាមុនពីគណ្ឺៈ្គប្់្គង្រប្ស់
អង្គ ការគនាះគ ។ រាល់មាត្ិកាទង្
ំា អស់្ត្ូវបានសថ ិត្ជាមួ យចាប្់ ូ នាមនចំាគពាះការថត្រ ូប្ និង្ វ ដគែអូ រប្ស់អង្គ
ការ។
ប្កដ្ប្ជាភាសាដខម រគោយ លឹម មាលី សូ មជ្ួ យដកស្មួ លគប្ើមានកំាហុសឆ្គ ង្



ប្ុគគលិក និង្អន កសម ័្គចិត្តមិនោចភាាប្់គៅ្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ មគៅកនុង្កំាឡ
ុ ង្គមាង្គធើវការ លុះ្តាដត្វាគឺ
ស្មាប្់គោលប្ំាណ្ង្ផ្ទទល់គៅកនុង្ត្ួ នា ីមុខ ររប្ស់ពួកគគគៅខណ្ឺៈគពលគនាះ។ នរោមានក់ដែលគឆ្េ ៀត្គ្ប្ើ
្បាស់នូវ្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ មគៅកនុង្កំាឡ
ុ ង្គមាង្គធវ ដការ នឹង្្ត្ូវបានជាកមម វត្ែុកនុង្ វ ិធានការោក់ពិន័យ។

គោលការណ៍ណណនំៈ
 សូ មគិត្គោយបានសុីជ្ំាគៅមុននឹង្ប្គ ះអវ ដមួយ
គោលនគោបាយគនះគឺមិនដមនមានគចត្នាក្មិត្នូ វសិ ធ ិគសរ ដភាព ននការនិោយសត ី គនាះគ ប្ុដនត វាជា
វ ិធានការ ការពារអន ក និង្អង្គ ការពីភាពោមាស់ ងគរងង្ោ្សូ វដែលនឹង្ោចគកើត្គឡើង្ គហើយគធវ ដគោយប្ះ
ពាល់ែល់គករគតិ៍ ្មះអន ក និង្អង្គ ភាពផ្ង្ដែរ។ គទះជាោង្ោគោលនគោបាយ ក៏ប្គង្ក ើត្គោយមានការអនុ
វត្ត ន៍បានលែ កនុង្ការប្គ ះ ងដចកចាយអវ ដមួយ។
 ភាពឯកជ្ន និង្និរនត រភាព
សូ មគិត្គោយបានលែ ិត្លែ ន់ នូ វរាល់អវដដែលអន កបានប្គ ះ ងដចកចាយគលើ្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម គ្ពាះវា
ោចប្នសល់ ុកយូរអដង្វ ង្ និង្ោចប្ ញគចញគនាះគលើគគហ ំាព័រែន គ ៀត្បាន ងស្មាប្់ជា្ប្ធានប្
្សាវ្ជាវែូ ចជា Google ។ គប្ើគទះជាការប្គ ះគនាះ្ត្ូវបានលុប្គចាល ងកំាណ្ត្់សំាោល់ (ឯកជ្ន) ក៏គោយ វា
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ោចគៅដត្ភាាប្់បានគ្ពាះមិនោចលុប្ប្ំាបាត្់បានរហូ ត្គនាះគ ។ ការប្គ ះជាលកខ ណ្ឺៈឯកជ្នោចភាាប្់
បានស្មាប្់គោលប្ំាណ្ង្្សប្ចាប្់្ប្សិនគប្ើចាំាបាច់។ ការសហការមួ យចំានួនោចរកា ុកមាត្ិការហូ ត្ែល់
៧ឆ្នំាស្មាប្់គ្ប្ើ្បាស់កនុង្ការពិនិត្យគមើលជ្ីវ្ប្វត្ត ិរប្ស់ប្ុគគលិក។ ប្ដនថ មពីគនះគៅគ ៀត្ការថត្រ ូប្គលើគអ្កង្់
ោច្ត្ូវបានគគថត្យកពី្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយ្គប្់គពលគវលា។
គសចកត ីសុចច រ ិត្ និង្ការ្ប្ ុង្្ប្យ័ត្ន
វាជាគរងង្ដែលោចដណ្នាំាបាន ្ប្សិនគប្ើអនកចង្់ប្គ ះ ងដចករំ ដលកអវ ដមួយកនុង្្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម
ដែលព័ត្៌មានគនាះោចនឹង្ជ្ះឥ ធ ិពលអវ ិជ្ា មានមកគលើអង្គ ភាព ែូ ចគនះអន កគួ រសួ រខល ួនឯង្ថា ្ប្សិនគប្ើ
អន កប្គ ះ គត្ើអនកគផ្សង្ោចនឹង្ដចកចាយប្នត គៅកនុង្ថានក់គរៀន ងតាមកាដសត្ដែរងអត្់ ។
មាត្ិកាដែល្ប្មាថគមើល យ ងមិនសមរមយ
គៅកដនេ ង្ោដែលសមាជ្ិកប្ុគគលិកមានក់ ្ត្ូវបានសំាោល់ជាសាធារណ្ឺៈថាោត្់/នាង្ជាប្់ពាក់ព័នធជាមួ យ
មណ្ឌល ្ត្ូវបានសាគល់ថាជាប្់ទក់ ង្ជាមួ យមណ្ឌល រាល់ការប្គ ះោមួ យជាសាធារណ្ឺៈដែលោមនវ ិជាាជ្ីវ ង
្ប្មាថគមើល យពីគណ្នីផ្ទទល់ខល ួនោចនាំាគោយមានវ ិធានការោក់ពិន័យ្ប្សិនគប្ើគករគតិ៍ ្មះរប្ស់មណ្ឌល
ោចនាំាគៅរកការគចា ជាសំានួរ ងប្ំាផ្ទេញគៅកនុង្មគធោបាយោមួ យ។
ដត្ង្ដត្ពិនិត្យគមើលមាត្ិកាននវត្ថុគអឡិច្ត្ូនិចស្មាប្់សកមម ភាពគៅកនុង្ថានក់មុននឹង្ចាប្់គផ្ត ើមនូ វគមគរៀន
្ប្សិនគប្ើ្គូដខម រ ងអន កសម ័្គចិត្តគរៀប្គគ្មាង្គែើមបីគ្ប្ើនូវធនធានោមួ យ ងព័ត្៌មានពី្ប្ព័នធអុីធឺគណ្ត្គៅ
កនុង្ថានក់គរៀន អន ក្ត្ូវបានដណ្នាំា គោយទញយកឯកសារគនាះ រ ួចោក់ប្ញ្ចល
ូ គៅកនុង្កុំាពូ យ ័រ ងោង្គោច
ោស់ពិនិត្យគមើលមុននឹង្ចាប្់គផ្ត ើមប្គ្ង្ៀន គពលខេ ះគហត្ុការណ្៍ោចនឹង្គកើត្គឡើង្ែូ ចជា មានវ ដគែអូ ងរ ូប្
ភាពមិនសមរមយគលចគចញគលើគអ្កង្់គោយសវ ័យ្ប្វត្ត ិដែលោចគធវ ដគោយប្ះពាល់ែល់ការយល់គ ើញរប្ស់
សិសស។

ប្កដ្ប្ជាភាសាដខម រគោយ លឹម មាលី សូ មជ្ួ យដកស្មួ លគប្ើមានកំាហុសឆ្គ ង្

ទំនក់ទំនងបុគ្គលិក និងសិសស
ប្ុគគលិក និង្អន កសម ័្គចិត្ត គឺមិនោចប្ញ្ជល
ូ ង ួ លការគសន ើជាមិត្តបកត ិពីសិសស ងទក់ ង្ជាមួ យសិសសតាមរយឺៈ
្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយដែលជា្ប្វត្ត ិផ្ទទល់ខល ួន។ មូ លគហត្ុគឺឺៈ
 ការោំាពារកុមារឺៈ គោយគោង្គៅតាមចាប្់ ូ នាមនរប្ស់អង្គ ការចំាគពាះប្ុគគលិក និង្អន កសម ័្គចិត្តនឹង្មិន «
មាន ំានាក់ ំានង្ ងទក់ ង្ោនជាមួ យសិសសដែលមានវត្ត មានគៅកនុង្អង្គ ការ ងសថ ិត្គ្កាមការ្គប្់្គង្
រប្ស់អង្គ ការតាមរយឺៈ
ប្ោ
ត ញសង្គ មនានា អុីគមល ងសំាប្ុ្ត្ គលើកដលង្ដត្មានការអនុញ្ញាត្ជាលាយល័កខអកសរពីគណ្ឺៈ្គប្់្គង្គៅ
កនុង្អង្គ ការ។ លកខ ខណ្ឌគនះប្នត អនុវត្ត ប្នាទប្់ពីកិចចសនោជ្ួ ល ការសម ័្គចិត្ែ្ត្ូវបានប្ញ្ច ប្់ »។
 សុវត្ថ ិភាព និង្ភាពឯកជ្នរប្ស់ប្ុគគលិក និ ង្អន កសម ័្គចិត្តឺៈ ំានាក់ ំានង្រវាង្ប្ុគគលិក និង្សិសស្ត្ូវ្ប្កាន់
ខាាប្់នូវ វ ិជាាជ្ីវឺៈ្គប្់គពលគវលា គហើយភាពមិនចាស់លាស់រវាង្វ ិជាាជ្ីវឺៈ និង្ភាពផ្ទទល់ខល ួនគៅគលើ្ប្ព័នធ
ផ្សពវ ផ្ាយសង្គ មោចនាំាគៅរកការគចា ជាសំានួរ។ ការ ួ លសំាគណ្ើរពីសិសស ងមាន ំានាក់ ំានង្តាមរយឺៈ
្ប្ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសង្គ ម ប្ុគគលិក ងអន កសម ័្គចិត្ត គឺកំាពុង្ដត្ផ្ត ល់គោយសិសសភាាប្់គៅនឹង្ព័ត្៌មាន និង្ជ្ី វ ិត្
ផ្ទទល់ខល ួនរប្ស់ខល ួនឯង្។
 ចំាណ្ង្់ចំានូលចិត្តោច្ត្ូវបានែឹង្ ដែលជ្ំាទស់នឹង្ចាប្់ ូ នាមនរប្ស់អង្គ ការ។
គោលនគោបាយគនះគឺមាន្ប្សិ ធ ិភាពពីនថៃ ី ៣០ ដខមិថុនា ឆ្នំា ២០១៧ គនះត្គៅ គហើយចាប្់ថត្ចមេ ង្ 0១ នឹង្
្ត្ូវបាន
ផ្ត ល់គោយគៅប្ុគគលិកទ ំាង្អស់ដែលកំាពុង្ប្ំាគ រ ដការ រ។ ចាប្់ថត្ចមេ ង្ ០១ ្ត្ូវបានប្ដនថ មចំាគពាះប្ុគគលិកថម ី និង្
កញ្ច ប្់ននការដណ្នាំា្គូសម័្គចិត្ត៕
និពនធ គោយ៖
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ោដឡន ខែរ ដ
្ប្ធានអង្គ ការ

ចាន់ ោនី
្ប្ធានអង្គ ការ
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