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អង្គការមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ផ្ទះសប្បុ រស 

គោលនគោបាយគលើការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម 

 
 

គោលបំណងៈ 

គោលនគោបាយគនះគឺគ្ប្ើគោយបុ្គគលិក និង្អនកសម ័្គចិត្តទំាង្អស់គៅកន ុង្មណ្ឌ ល គហើយបុ្គគលសំាខាន់គផ្សង្ៗគ ៀត្

ដែលកំាណ្ត់្ថា្ត្វូបានពាក់ព័នធជាមួយអង្គការ។ គោលប្ំាណ្ង្គឺឺៈ 

 គែើមបគីរៀប្ចំា ្មង់្គោយបានសមរមយ និង្គួរគោយគោរពកន ុង្ការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម 

 គែើមបីធានានូវសុវត្ថ ិភាព និង្ការការពារកុមារ គហើយនិង្នីតិ្ជ្ន 

 គែើមបីជួ្យការពារកិត្ត ិយសរប្ស់បុ្គគលមាន ក់ៗ និង្គករ តិ៍គ ម្ ះរប្ស់មណ្ឌ លផ្ង្ដែរ 

 គែើមបីធានាថារាល់បុ្គគលដែលពាក់ព័នធទំាង្អស់ យល់ពីគុណ្វបិ្ត្ត ិកន ុង្ការគ្ប្ើ្បាស់្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម

្ប្កប្គោយវជិាា ជី្វឺៈ  និង្ការ  ួលខុស្ត្ូវខព ស់រប្ស់ខល នួ។ 

ស្មាប់្គោលប្ំាណ្ង្ននឯកសារគនះ ្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមសំាគៅគលើ្ប្ព័នធ អីុនធឺគណ្ត្គោយដផ្ែកគៅគលើឧប្ករណ៍្

ស្មាប់្ដចកចាយ និង្ពិភាកាអំាពីព័ត៌្មានគៅកន ុង្ចំាគោមអនកគ្ប្ើ្បាស់។ ឧប្ករណ៍្្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមោច

រមួប្ញ្ជ លូ ប្ ុដនែ ្ត្វូមាន្ពំា ដែនកំាណ្ត់្ឺៈ 

 គគហ ំាព័រប្ោត ញសង្គម (ឧទឺៈ Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat) 

  វ ដគែអូ និង្គគហ ំាព័រដចករំដលករបូ្ភាព (ឧទឺៈ Youtube, Vimeo) 

 Blogs  រមួមាន blogsជា្កមុ និង្ផ្ទទ ល់ខល នួ 

 គវ ិកា ការពិភាកាជា្កមុ និង្ថាន ក់ែឹកនាំា 

  វ ដគែអូ និង្ការ្ប្ជុ្ំាជាប្ោត ញ 

 អីុគម ល និង្ការគផ្ញើសារមួយខណ្ឺៈគពល 

 រាល់ការ្បា្ស័យទក់ ង្លកខណ្ឺៈជា្ប្ព័នធ គអឡិច្ត្និូច/ឌីជី្ថល រមួប្ញ្ជ លូទំាង្កមម វធីិថមីៗ ដែលោចគកើត្

មានគៅគពលខាង្មុខ។ 

« មាតិ្កា » រមួប្ញ្ជ លូទំាង្ របូ្ថត្ របូ្ភាព សគមេង្ វ ដគែអូ ការប្រោិយផ្ទទ ល់ខល នួ និង្មាតិ្កាដែលប្គង្ក ើត្គឡើង្

គោយអនកគ្ប្ើ្បាស់គផ្សង្គ ៀត្ដែលបុ្គគលគនាះគ្ជ្ើសគរ ដសគែើមបីដចករំដលក ងប្គ  ះមតង្គ ៀត្។ 

 

ទំនួលខុសត្រវូផ្ទា ល់ខល នួៈ 

 ្គូប្គ្ង្ៀន បុ្គគ លិកដថទំាកុមារ បុ្គគ លិក អនកសម ័្គចិត្ត និង្បុ្គគលគផ្សង្គ ៀត្ដែលពាក់ព័នធ  គឺ្ត្វូមាន ំានួល

ខុស្ត្វូគលើខល នួឯង្ចំាគពាះមាតិ្កាទំាង្អស់ដែលខល នួនឹង្ប្គ  ះគៅគលើ្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម ថាគត្ើព័ត៌្មាន

គឺ្ត្វូបានប្គ  ះតាម្ប្វត្ត ិដែលជាវជិាា ជី្វឺៈ និង្ផ្ទទ ល់ខល នួ ងជា្កមុមធយម 

 បុ្គគលទំាង្អស់ោម នសិ ធិ ប្គ  ះគៅគលើគគហ ំាព័ររប្ស់អង្គការ ងគគហ ំាព័រផ្សពវផ្ាយដែលសនមត់្ថាជារប្ស់

អង្គការគោយោម នការអនុញ្ញា ត្ពី្កមុ្ពឹកាបិបាលរប្ស់អង្គការគឡើយ 

 មិន្ត្វូប្គ  ះរបូ្ថត្ វ ដគែអូ ង ពិពណ៌្នាអំាពីជី្វ្ប្វត្ត ិផ្ទទ ល់ខល នួរប្ស់សិសស និង្្គួសារសិសសដែលពាក់ព័នធ

ជាមួយអង្គការគៅគលើគគហ ំាព័ររប្ស់ខល នួជាសាធារណ្ឺៈ គោយោម នការយល់្ពមជាមុនពីគណ្ឺៈ្គប់្្គង្រប្ស់

អង្គការគនាះគ ។ រាល់មាតិ្កាទំាង្អស់្ត្វូបានសថ ិត្ជាមួយចាប់្ ូនាម នចំាគពាះការថត្របូ្ និង្វ ដគែអូរប្ស់អង្គ

ការ។ 

ប្កដ្ប្ជាភាសាដខម រគោយ លមឹ មា លី សូមជួ្យដកស្មួលគប្ើមានកំាហុសឆ្គង្ 

 បុ្គគលិក និង្អនកសម ័្គចិត្តមិនោចភាា ប់្គៅ្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមគៅកន ុង្កំាឡុង្គមា ង្គធើវការ លុះ្តាដត្វាគឺ

ស្មាប់្គោលប្ំាណ្ង្ផ្ទទ ល់គៅកន ុង្តួ្នា ីមុខ ររប្ស់ពួកគគគៅខណ្ឺៈគពលគនាះ។ នរោមាន ក់ដែលគឆ្េៀត្គ្ប្ើ

្បាស់នូវ្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គមគៅកន ុង្កំាឡុង្គមា ង្គធវ ដការ  នឹង្្ត្វូបានជាកមមវត្ែ ុកន ុង្វធិានការោក់ពិន័យ។ 

 

គោលការណ៍ណណនៈំ 

 សូមគិត្គោយបានសីុជ្ំាគៅមុននឹង្ប្គ  ះអវ ដមួយ 

គោលនគោបាយគនះគឺមិនដមនមានគចត្នាក្មិត្នូវសិ ធិគសរ ដភាព ននការនិោយសត ីគនាះគ   ប្ ុដនតវាជា

 វធិានការ ការពារអនក និង្អង្គការពីភាពោមា ស់ ងគរងង្ោ្សូវដែលនឹង្ោចគកើត្គឡើង្ គហើយគធវ ដគោយប្ ះ

ពាល់ែល់គករ តិ៍គ ម្ ះអនក និង្អង្គភាពផ្ង្ដែរ។ គទះជាោ ង្ោគោលនគោបាយ ក៏ប្គង្ក ើត្គោយមានការអនុ

វត្តន៍បានលែកន ុង្ការប្គ  ះ ងដចកចាយអវ ដមួយ។ 

 ភាពឯកជ្ន និង្និរនត រភាព 

សូមគិត្គោយបានលែ ិត្លែ ន់ នូវរាល់អវ ដដែលអនកបានប្គ  ះ ងដចកចាយគលើ្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម គ្ពាះវា

ោចប្នសល់ ុកយូរអដង្វង្ និង្ោចប្  ញគចញគនាះគលើគគហ ំាព័រែន គ ៀត្បាន ងស្មាប់្ជា្ប្ធានប្ 

្សាវ្ជាវែូចជា Google ។ គប្ើគទះជាការប្គ  ះគនាះ្ត្វូបានលុប្គចាល ងកំាណ្ត់្សំាោល់ (ឯកជ្ន) ក៏គោយ វា
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ោចគៅដត្ភាា ប់្បានគ្ពាះមិនោចលុប្ប្ំាបាត់្បានរហូត្គនាះគ ។ ការប្គ  ះជាលកខណ្ឺៈឯកជ្នោចភាា ប់្

បានស្មាប់្គោលប្ំាណ្ង្្សប្ចាប់្្ប្សិនគប្ើចាំាបាច់។ ការសហការមួយចំានួនោចរកា ុកមាតិ្ការហូត្ែល់ 

៧ឆ្ន ំាស្មាប់្គ្ប្ើ្បាស់កន ុង្ការពិនិត្យគមើលជី្វ្ប្វត្ត ិរប្ស់បុ្គគលិក។ ប្ដនថមពីគនះគៅគ ៀត្ការថត្របូ្គលើគអ្កង់្

ោច្ត្វូបានគគថត្យកពី្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយ្គប់្គពលគវលា។ 

 គសចកត ីសុចច រតិ្ និង្ការ្ប្ងុ្្ប្យ័ត្ន  

វាជាគរងង្ដែលោចដណ្នាំាបាន ្ប្សិនគប្ើអនកចង់្ប្គ  ះ ងដចករំដលកអវ ដមួយកន ុង្្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម 

ដែលព័ត៌្មានគនាះោចនឹង្ជ្ះឥ ធិពលអវជិ្ាមានមកគលើអង្គភាព ែូចគនះអនកគួរសួរខល នួឯង្ថា ្ប្សិនគប្ើ

អនកប្គ  ះ គត្ើអនកគផ្សង្ោចនឹង្ដចកចាយប្នត គៅកន ុង្ថាន ក់គរៀន ងតាមកាដសត្ដែរងអត់្។ 

 មាតិ្កាដែល្ប្មាថគមើល យ ងមិនសមរមយ 

គៅកដនេង្ោដែលសមាជិ្កបុ្គគលិកមាន ក់្ត្វូបានសំាោល់ជាសាធារណ្ឺៈថាោត់្/នាង្ជាប់្ពាក់ព័នធជាមួយ

មណ្ឌ ល ្ត្វូបានសាគ ល់ថាជាប់្ទក់ ង្ជាមួយមណ្ឌ ល រាល់ការប្គ  ះោមួយជាសាធារណ្ឺៈដែលោម នវជិាា ជី្វ ង

្ប្មាថគមើល យពីគណ្នីផ្ទទ ល់ខល នួោចនាំាគោយមានវធិានការោក់ពិន័យ្ប្សិនគប្ើគករ តិ៍គ ម្ ះរប្ស់មណ្ឌ ល

ោចនាំាគៅរកការគចា ជាសំានួរ ងប្ំាផ្ទេ ញគៅកន ុង្មគធោបាយោមួយ។ 

 ដត្ង្ដត្ពិនិត្យគមើលមាតិ្កាននវត្ថ ុគអឡិច្ត្និូចស្មាប់្សកមមភាពគៅកន ុង្ថាន ក់មុននឹង្ចាប់្គផ្តើមនូវគមគរៀន 

្ប្សិនគប្ើ្គូដខម រ ងអនកសម ័្គចិត្តគរៀប្គគ្មាង្គែើមបីគ្ប្ើនូវធនធានោមួយ ងព័ត៌្មានពី្ប្ព័នធ អីុធឺគណ្ត្គៅ

កន ុង្ថាន ក់គរៀន អនក្ត្វូបានដណ្នាំា គោយទញយកឯកសារគនាះ រចួោក់ប្ញ្ច លូគៅកន ុង្កុំាពយូ  ័រ ងោ ង្គោច

ោស់ពិនិត្យគមើលមុននឹង្ចាប់្គផ្តើមប្គ្ង្ៀន គពលខេះគហតុ្ការណ៍្ោចនឹង្គកើត្គឡើង្ែូចជា មានវ ដគែអូ ងរបូ្

ភាពមិនសមរមយគលចគចញគលើគអ្កង់្គោយសវ ័យ្ប្វត្ត ិដែលោចគធវ ដគោយប្ ះពាល់ែល់ការយល់គ ើញរប្ស់

សិសស។ 

 

 

 

ប្កដ្ប្ជាភាសាដខម រគោយ លមឹ មា លី សូមជួ្យដកស្មួលគប្ើមានកំាហុសឆ្គង្ 

 

ទំនក់ទំនងបុគ្គលិក និងសិសស 

បុ្គគលិក និង្អនកសម ័្គចិត្ត គឺមិនោចប្ញ្ជ លូ ង  ួលការគសន ើជាមិត្តបកត ិពីសិសស ងទក់ ង្ជាមួយសិសសតាមរយឺៈ

្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយដែលជា្ប្វត្ត ិផ្ទទ ល់ខល នួ។ មូលគហតុ្គឺឺៈ 

 ការោំាពារកុមារឺៈ គោយគោង្គៅតាមចាប់្ ូនាម នរប្ស់អង្គការចំាគពាះបុ្គគលិក និង្អនកសម ័្គចិត្តនឹង្មិន « 

មាន ំានាក់ ំានង្ ងទក់ ង្ោន ជាមួយសិសសដែលមានវត្តមានគៅកន ុង្អង្គការ ងសថ ិត្គ្កាមការ្គប់្្គង្

រប្ស់អង្គការតាមរយឺៈ 

ប្ោត ញសង្គមនានា អីុគម ល ងសំាបុ្្ត្ គលើកដលង្ដត្មានការអនុញ្ញា ត្ជាលាយល័កខអកសរពីគណ្ឺៈ្គប់្្គង្គៅ

កន ុង្អង្គការ។ លកខខណ្ឌ គនះប្នតអនុវត្តប្នាទ ប់្ពីកិចចសនោជួ្ល ការសម ័្គចិត្ែ ្ត្វូបានប្ញ្ច ប់្»។ 

 សុវត្ថ ិភាព និង្ភាពឯកជ្នរប្ស់បុ្គគលិក និង្អនកសម ័្គចិត្តឺៈ  ំានាក់ ំានង្រវាង្បុ្គគលិក និង្សិសស្ត្វូ្ប្កាន់

ខាា ប់្នូវវជិាា ជី្វឺៈ្គប់្គពលគវលា គហើយភាពមិនចាស់លាស់រវាង្វជិាា ជី្វឺៈ និង្ភាពផ្ទទ ល់ខល នួគៅគលើ្ប្ព័នធ

ផ្សពវផ្ាយសង្គមោចនាំាគៅរកការគចា ជាសំានួរ។ ការ  ួលសំាគណ្ើរពីសិសស ងមាន ំានាក់ ំានង្តាមរយឺៈ

្ប្ព័នធផ្សពវផ្ាយសង្គម បុ្គគ លិក ងអនកសម ័្គចិត្ត គឺកំាពុង្ដត្ផ្តល់គោយសិសសភាា ប់្គៅនឹង្ព័ត៌្មាន និង្ជី្វតិ្

ផ្ទទ ល់ខល នួរប្ស់ខល នួឯង្។ 

 ចំាណ្ង់្ចំានូលចិត្តោច្ត្វូបានែឹង្ ដែលជ្ំាទស់នឹង្ចាប់្ ូនាម នរប្ស់អង្គការ។ 

 

គោលនគោបាយគនះគឺមាន្ប្សិ ធិភាពពីនថៃ ី ៣០ ដខមិថុនា ឆ្ន ំា ២០១៧ គនះត្គៅ គហើយចាប់្ថត្ចមេង្ 0១ នឹង្

្ត្វូបាន 

ផ្តល់គោយគៅបុ្គគលិកទំាង្អស់ដែលកំាពុង្ប្ំាគរ ដការ រ។ ចាប់្ថត្ចមេង្ ០១ ្ត្វូបានប្ដនថមចំាគពាះបុ្គគ លិកថមី និង្

កញ្ច ប់្ននការដណ្នាំា្គូសម ័្គចិត្ត៕ 

 

និពនធគោយ៖ 
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ោដឡន ខែរ ដ      ចាន់ ោនី 

្ប្ធានអង្គការ      ្ប្ធានអង្គការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ប្កដ្ប្ជាភាសាដខម រគោយ លមឹ មា លី សូមជួ្យដកស្មួលគប្ើមានកំាហុសឆ្គង្ 


