
 

 
 
 

ເຈ  ົ້າມສີດິທຈິະໄດ ົ້ຮບັ 
ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງ! 
ຄູູ່ ມສໍືາລບັທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັທີູ່ ນາໍໃຊ ົ້ພາສາທີູ່  

ແທດເໝາະກບັເດກັນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມ 
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ສາລະບານ 
ສດິທຂິອງເຈ ົ້າຕໍູ່ ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງ 3 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ  ົ້າ ແລະ ພໍູ່ ແມູ່ ຕ ົ້ອງປະເຊນີກບັຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ 8 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດອາໃສຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ 11 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ  ົ້າຢູູ່ ຄ ນດຽວໃນຕູ່ າງປະເທດ 26 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າມເີຫດສ ກເສນີໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າ 29 

 
ຕໍານານທມີາ 

 
          ເດກັນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມ      ພໍູ່ ແມູ່  

 

 

  ຜູ ົ້ໃຫ ົ້ການດູແລ              ພະນກັງານລດັ 

1 

2 

4 

3 

5 



 

 

ເຈ  ົ້າມສີດີທີູ່ ຈະໄດ ົ້ຮບັການດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງ 3 

 

ບ ດຮຽນທ ີ1 

ສດິທຂິອງເຈ ົ້າຕໍູ່ ການດູແລ 
ແລະ ການປ ກປົ້ອງ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

 

 

+18 

8 
18 

1 

ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງແມູ່ ນຫຍັງ? 
ເຖງີວູ່ າເຈ  ົ້າຈະອາຍ ເຖງີໄວເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍຄ ື18ປ,ີ ໃນຫ າຍໆປະເທດຍງັຖວືູ່ າເຈ  ົ້າ 

ແມູ່ ນເດກັນ ົ້ອຍຕາມກ ດໝາຍ, ແລະ ຍ ົ້ອນກ ດໝາຍກາໍນ ດ ເຈ  ົ້າຈ  ູ່ ງມສີດິທເິຊນັ:  

ສດິທໄິດ ົ້ຮບັການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງ. 

ໝາຍຄວາມວູ່ າລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍຈະຕ ົ້ອງເຮດັທ ກວທີທີາງເພືູ່ ອດູແລ ແລະ 

ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າໃຫ ົ້ເຕບີໃຫູ່ ຍກາຍເປນັຄ ນທີູ່ ເຂັ ົ້ມແຂງ ແລະມສີ ຂະພາບແຂງແຮງຕາມ 

ໄວຂອງເຈ ົ້າ. 

ນີ ົ້ແມູ່ ນສດິທຂິອງເຈ ົ້າເຊ ູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່ າເຈ  ົ້າບໍູ່ ຈາໍເປນັຕ ົ້ອງຮຽກຮ ົ້ອງຂໍ. ເຈ  ົ້າມສີດິ 

ທນິີ ົ້ຍ ົ້ອນວູ່ າກ ດໝາຍໄດ ົ້ກາໍນ ດໄວ ົ້ ແລະ ທ ກໆຄ ນຕ ົ້ອງເຄ າລ ບຕໍູ່ ກ  ດໝາຍ. 

 
 



ເຈ  ົ້າມສີດີທີູ່ ຈະໄດ ົ້ຮບັດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງ 5 

 

 

ແມູ່ ນໃຜເປນັຜູ ົ້ຮບັຜດິຊອບຕໍູ່ ການດູແລ  
ແລະ ການປ ກປົ້ອງຂອງຂ ົ້ອຍ? 

 

ຄວນຕ ົ້ອງມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍຢູ່ າງໜ ົ້ອຍຄ ນໜ ູ່ ງເປນັຜູ ົ້ຮບັຜດິຊອບຕໍູ່ ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າ 

ຕອນເຈ ົ້າຍງັເປນັເດກັນ ົ້ອຍເຊນັ: ມຄີ ນໃດຄ ນໜ ູ່ ງທີູ່ ເຈ  ົ້າສາມາດໄວ ົ້ໃຈ, ມຜູີ ົ້ທີູ່ ໃຫ ົ້ການສ ູ່ ງ 

ເສມີ ແລະ ແນະນາໍໃນສີູ່ ງທີູ່ ຈາໍເປນັຕໍູ່ ເຈ  ົ້າຈ  ນກູ່ ວາເຈ ົ້າຈະເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍ. 
 

ພໍູ່ ແມູ່  ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ົ້ວແມູ່ ນຈະເປນັຜູ ົ້ຮບັຜດິຊອບໃນການດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງ. 

ແຕູ່ ບາງຄັ ົ້ງ, ພໍູ່ ແມູ່ ກໍູ່ ບໍູ່ ສາມາດທີູ່ ຈີະໃຫ ົ້ການສ ູ່ ງເສມີ ແລະ ດູແລເຈ ົ້າ ຕ ວຢູ່ າງເຊນັ, 

ຍ ົ້ອນຜູ ົ້ໃດຜູ ົ້ໜ ູ່ ງຫ ພໍືູ່ ແມູ່ ທງັສອງມບີນັຫາຮ ົ້າຍແຮງ ແລະ ບໍູ່ ສາມາດດູແລລູກຂອງພວກ 

ເຂ າໄດ ົ້ດ,ີ ຫ  ືຍ ົ້ອນພໍູ່ ແມູ່ ຕາຍ.ໃນກລໍະນດີັູ່ ງກູ່ ວາ, ອາດຈະມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍຄ ນອືູ່ ນໃນຄອບຄ ວ 

ຜູ ົ້ທີູ່ ສາມາດຮບັຜດິຊອບແທນພໍູ່ ແມູ່ . 
 

ອາດຈະເປນັອ ົ້າຍ ຫ  ື ເອື ົ້ອຍກ ກ, ປົ້າ ຫ  ື ລ ງ, ພໍູ່ ເຖ ົ້າແມູ່ ເຖ ົ້າຂອງເດກັ ຫ  ື

ອາດຈະເປນັຍາດຕພິີູ່ ນ ົ້ອງຊັ ົ້ນຈາໍ ແລະ ໝູູ່ ເພືູ່ ອນຄ ນອືູ່ ນໆ.ຖົ້າບໍູ່ ມຜູີ ົ້ໃດໃນຄອບຄ ວຂອງ 

ເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດູແລເຈ ົ້າ, ຈະມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍຄ ນອືູ່ ນໆຜູ ົ້ທີູ່ ສາມາດດູແລເຈ ົ້າໄດ ົ້ – ຕ ວຢູ່ າງເຊນັ: 

ຄ ນຜູ ົ້ທີູ່ ມປີະສ ບການໃນການດູແລເດກັນ ົ້ອຍ ແລະ ຜູ ົ້ທີູ່ ຕ ົ້ອງການຊູ່ ວຍເຫ ອືເຈ  ົ້າຈ  ນກູ່ ວາ 

ວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາມາດດູແລຕ ວເອງ ແລະ ດໍາລ ງຊວີດີດ ົ້ວຍຕ ວຂອງເຈ ົ້າເອງ. 
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ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າຂ ົ້ອຍບໍູ່ ໄດ ົ້ຮບັການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງ? 
 

ຖົ້າພໍູ່ ແມູ່ ບໍູ່ ສາມາດຮບັປະກນັໄດ ົ້ວູ່ າຈະສາມາດດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງລູກຂອງພວກ 

ເຂ າ, ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປນັໄລຍະເວລາຊ ູ່ ວຄາວ ຫ  ືຍາວນານ, ລດັຖະບານຈະຕ ົ້ອງຊອກ 

ຫາວທີເີພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍເລ ູ່ ານີ ົ້ເພືູ່ ອໃຫ ົ້ພວກເຂ າມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍດູແລຢູ່ າງໜ ົ້ອຍ 

ຄ ນໜ ູ່ ງເຊ ູ່ ງຮູບການຊູ່ ວຍເຫ ອືແບບນີ ົ້ເອີ ົ້ນວູ່ າ: ‘ທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັນ ົ້ອຍ’. 
 

ມເີອກະສານທີູ່ ເອີ ົ້ນວູ່ າ: ‘ຄູູ່ ມສໍືາລບັທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັ’ ເຊືູ່ ງໄດ ົ້ອະທບີາຍ 

ລາຍລະອຽດຈະເຮດັແນວໃດເພືູ່ ອຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍຜູ ົ້ທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດອາໃສຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່

ຂອງພວກເຂ າ. ເອກະສານຍງັໄດ ົ້ອະທບິາຍເຖງີວທີກີານຈະຊູ່ ວຍພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເດກັໃນ 

ການແກ ົ້ໄຂບນັຫາເພືູ່ ອຈະຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ພວກເຂ າສາມາດດູແລລູກຂອງພວກເຂ າ. 
 

‘ຄູູ່ ມສໍືາລບັທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັ’ ຈະຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ເດກັນ ົ້ອຍທ ກຄ ນໄດ ົ້ຮບັ 

ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງບໍູ່ ວູ່ າພວກເຂ າຈະແມູ່ ນໃຜ, ອາໃສຢູູ່ ໃສ, 

ມາຈາກໃສ, ເວ ົ້າພາສາຫຍັງ, ສາສະໜາຫຍັງ, ມຄີວາມສາມາດເຮດັຫຍັງ, ຫ  ື

ເປນັເພດໃດ. 



ເຈ  ົ້າມສີດີທີູ່ ຈະໄດ ົ້ຮບັການດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງ 7 
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ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ  ົ້າ ແລະ 
ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າຕ ົ້ອງປະເຊນີກບັ 

ຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ 
 

 
 



 

 

8      ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງຂ ົ້ອຍສາມາດຮບັ 
ການຊູ່ ວຍເຫ ອືເພືູ່ ອດູແລຂ ົ້ອຍບໍ? 

 

ພໍູ່ ແມູ່ ບາງຄັ ົ້ງຄາວກໍູ່ ມບີນັຫາຮ ົ້າຍແຮງທີູ່ ເຮດັໃຫ ົ້ເກດີຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກໃນການດູແລລູກ 
ຂອງພວກເຂ າ. ຕ ວຢູ່ າງເຊນັ, ມພໍີູ່ ແມູ່ ທີູ່ ເຈບັປູ່ ວຍຮ ົ້າຍແຮງ ຫ  ືຜູ ົ້ທີູ່ ມບີນັຫາຕດິເຫ  ົ້າ ຫ  ື
ຕດິຢາເສບຕດິ ຫ  ືທ ກຍາກ ແລະ ບໍູ່ ມຜູີ ົ້ໃດຊູ່ ວຍເຫ ອືພວກເຂ າ. 
 

ໃນກລໍະນເີປນັແນວນີ ົ້, ເຈ  ົ້າ ແລະ ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າຄວນໄດ ົ້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈາກ 
ລດັຖະບານ ແລະ ຊ ມຊ ນບູ່ ອນທີູ່ ເຂ າເຈ  ົ້າອາໃສຢູູ່ ເພືູ່ ອແກ ົ້ໄຂຕໍູ່ ບນັຫາ ແລະ 
ດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ນາໍກນັດ ົ້ວຍຄວາມອ ບອ ູ່ ນ. ຕ ວຢູ່ າງຂອງການຊູ່ ວຍເຫ ອືດັູ່ ງກູ່ າວເຊນັ: 
ການໃຫ ົ້ຄໍາປ ກສາຄອບຄ ວ, ການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ການຮກັສາສ ຂະພາບເປນັພເີສດ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຈະເປນັແນວໃດຖົ້າເຈ  ົ້າ ແລະ ພໍູ່ ແມູ່ ປະເຊນີກບັບນັຫາຫຍ ົ້ງຍາກ 9 
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ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າການຢູູ່ ກບັ 
ພໍູ່ ແມູ່ ບໍູ່ ດຂີື ົ້ນເລຍີສໍາລບັຂ ົ້ອຍ? 

 

ເຈ  ົ້າຄວນຈະໄດ ົ້ຮບັການລ ົ້ຽງດູ ແລະ ເຕບີໃຫູ່ ຍໃນສະພາບແວດລ ົ້ອມຂອງຄອບຄ ວ 

ບູ່ ອນທີູ່ ເຈ  ົ້າຮູ ົ້ສ ກປອດໄພ, ໄດ ົ້ຮບັຄວາມຮກັ ແລະ ການສ ູ່ ງເສມີ. ຖ ົ້າມນັບໍູ່ ແມູ່ ນເຫດ 

ຜ ນທີູ່ ດ,ີ ລດັຖະບານຄວນໃຫ ົ້ການຊູ່ ວຍເຫ ອືແກູ່ ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າເພືູ່ ອເຮດັໃຫ ົ້ພວກ 

ເຂ າສາມາດດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າເປນັຢູ່ າງດ.ີ 
 

ຖົ້າມນັຍງັບໍູ່ ຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ດຂີື ົ້ນ, ເພືູ່ ອຜ ນປະໂຫຍດສູງສ ດຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ມນັມຄີວາມ 

ຈາໍເປນັຫ າຍຕໍູ່ ເຈ  ົ້າທີູ່ ຕ ົ້ອງມໃີຜຄ ນໜ ູ່ ງມາດູແລເຈ ົ້າແທູ່ ນພໍູ່ ແມູ່  ແລະ ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າ 

ຈາກສະພາບແວດລ ົ້ອມທີູ່ ອາດຈະມຜີ ນກະທ ບທີູ່ ບໍູ່ ດຕີໍູ່ ເຈ  ົ້າ. 
 

ລດັຖະບານ ຫ  ືຜູ ົ້ທີູ່ ສາມາດຕດັສນີເທ ູ່ ານັ ົ້ນທີູ່ ສາມາດຕດັສນີໃຈໄດ ົ້ພາຍຫ ງັຮບັຟງັຕໍູ່  

ຄໍາຄດິເຫນັຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ຄໍາຄດິເຫນັຈາກພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ຈາກສາມາຊກີຄ ນ 

ອືູ່ ນໆໃນຄອບຄ ວ ແລະ ໝູູ່ ເພອືນ. 

 



 

 

 

ບ ດຮຽນທ ີ3 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ ົ້າບໍູ່ ສາມາດ 
ອາໃສຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ 
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ຂ ົ້ອຍຖກືແຍກຈາກພໍູ່ ແມູ່ ຂອງຂ ົ້ອຍ.  
ຂ ົ້ອຍຈະໄປຢູູ່ ໃສ? 

 

ລດັຖະບານຄວນໃຫ ົ້ການຊູ່ ວຍເຫ ອືເຈ  ົ້າດ ົ້ວຍທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັ, ຖ ົ້າເຈ  ົ້າ 

ບໍູ່ ສາມາດອາໃສຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າເຊນັ: ສະຖານທພີກັໃໝູ່ ບູ່ ອນທີູ່ ເຈ  ົ້າສາມາດອາໃສ 

ຢູູ່ ກບັບ ກຄ ນທີູ່ ໄວໃຈໄດ ົ້ຜູ ົ້ທີູ່ ສາມາດໃຫ ົ້ການດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າໄດ ົ້. 
 

ຈະມທີາງເລອືກທຫີ າກຫ າຍສໍາລບັໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າວູ່ າສະຖານທໃີດທີູ່ ເໝາະກບັເຈ ົ້າເພືູ່ ອຈະ

ເລອືກບູ່ ອນທີູ່ ດສີ ດສໍາລບັກລໍະນຂີອງເຈ ົ້າແຕູ່ ບ ນພື ົ້ນຖານການຮບັຟງັ ແລະ ການ 

ຕດັສນີໃຈຂອງເຈ ົ້າເປນັອນັສໍາຄນັ. 
 

ເຊນັຕ ວຢູ່ າງ: ເຈ  ົ້າສາມາດອາໃສຢູູ່ ກບັຍາດພນີ ົ້ອງ ຫ  ືເພືູ່ ອນສະໜດີ ຫ  ືອາໃສຢູູ່  

ກບັຄອບຄ ວຄ ນອືູ່ ນໃນຊ ມຊ ນຂອງເຈ ົ້າເຊືູ່ ງເປນັຜູ ົ້ທີູ່ ເຕມັໃຈທີູ່ ຈະດູແລເຈ ົ້າ ຫ  ືຢູູ່  

ໃນສະຖານທີູ່ ມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ມປີະສ ບການໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັນ ົ້ອຍເພືູ່ ອດູແລເຈ ົ້າ 

ແລະ ເດກັນ ົ້ອຍຄ ນອືູ່ ນໆທີູ່ ຕ ກຢູູ່ ໃນສະພາບແບບດຽວຄເືຈ ົ້າ. 
 

ທ ກໆສະຖານທທີີູ່ ເຈ  ົ້າອາໃສຢູູ່ , ລດັຖະບານຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຮບັປະກນັວູ່ າເຈ  ົ້າຈະໄດ ົ້ຮບັ 

ການດູແລ ແລະ ການປ ກປົ້ອງທີູ່ ຈາໍເປນັສໍາລບັເຈ ົ້າ ໃຫ ົ້ຫ າຍເທ ູ່ າທີູ່ ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງການ. 
 

ຊວີດີຂອງຂ ົ້ອຍຈະເປນັແນວໃດຢູູ່ ສະຖານທີູ່ ໃໝູ່ ? 
 

ສະຖານທີູ່ ແຫູ່ ງໃໝູ່ ຄວນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຕອບສະໜອງຕໍູ່ ຄວາມຈາໍເປນັທີູ່ ເປນັລກັສະນະ 

ສະເພາະຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ມຄີວາມຄາຍຄຽງກບັສະຖານທີູ່ ເຈ  ົ້າເຄຍີອາໃສຢູູ່ ເທ ູ່ າ 

ທີູ່ ຈະເປນັໄປໄດ ົ້ເພືູ່ ອວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຂອງເຈ ົ້າຕໍູ່ ໄປກບັການປູ່ ຽນແປງ



 

 

ບາງຢູ່ າງເທ ູ່ າທີູ່ ຈະເປນັໄປໄດ ົ້ ແລະ ເຈ ົ້າຍງັສາມາດຕດິຕໍູ່ ພ ວພນັກບັຄອບຄ ວຂອງ 

ເຈ  ົ້າ ແລະ ໝູູ່ ເພືູ່ ອນໄດ ົ້ຖ ົ້າມນັດສໍີາລບັເຈ ົ້າ. 
 

ຢູູ່ ສະຖານທີູ່ ແຫູ່ ງໃໝູ່ , ເຈ  ົ້າຈະມຄີວາມປອດໄພ, ມອີາຫານພຽງພໍ, ເຮອືນຊານ ແລະ 

ສີູ່ ງອືູ່ ນໆທີູ່ ຈາໍເປນັຕໍູ່ ການດໍາລ ງຊວີດີຂອງເຈ ົ້າ. 
 

ຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າໃນສະຖານທີູ່ ແຫູ່ ງໃໝູ່ ຈະຕ ົ້ອງໄດ ົ້ນາໍພາ ແລະ ສ ູ່ ງເສມີເຈ ົ້າເມ ືູ່ ອໃດ 

ກໍູ່ ຕາມທີູ່ ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງການເຊນັ: ໃຫ ົ້ການເບີູ່ ງແຍງທາງດ ົ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຈດີໃຈ, 

ຊູ່ ວຍເຫ ອືໃນການຮໍູ່ າຮຽນ ຫ  ື ການຮຽນຮູ ົ້ກຽວກບັຊວີດີໃນການເຮດັວຽກ 

ແລະສ ູ່ ງເສມີການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງເຈ ົ້າກບັຊ ມຊ ນທີູ່ ເຈ  ົ້າອາໃສຢູູ່ . 
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ຂົ້ອຍຈະໄດ ົ້ຮບັສດິຄກືນັກບັເດກັນ ົ້ອຍຄ ນອືູ່ ນໆບໍ 
if  ຖົ້າຂ ົ້ອຍບໍູ່ ໄດ ົ້ອາໃສູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງຂ ົ້ອຍ? 
 

ແມູ່ ນແລ ົ້ວເຈ ົ້າຈະໄດ ົ້ຮບັສດີທຄິເືກ ູ່ າ, ເດກັທ ກໆຄ ນໃນໂລກໃບນີ ົ້ຈະໄດ ົ້ຮບັສດີທ ິ

ພາຍໄຕ ົ້ກ ດໝາຍ ແລະ ມນັເອີ ົ້ນວູ່ າ ‘ສດິທຂິອງເດກັ’. 
 

ເຊນັຕ ວຢູ່ າງຂອງສດິທທິີູ່ ເດກັຈະໄດ ົ້ຮບັ: ມອີາຫານທີູ່ ປອດໄພ, ນໍ ົ້າດມື, ເຮອືນຊານ, 

ການສ ກສາ, ການຮກັສາສ ຂະພາບ, ການປ ກປົ້ອງຈາກຄວາມຮ ນແຮງ, ມເີວລາຫູ່ ວາງ 

ແລະ ການຫ ີ ົ້ນກດິຈະກາໍຕູ່ າງໆກບັໝູູ່ ເພືູ່ ອນ, ການສະແດງຄວາມຄດີເຫນັ, ການຮບັ 

ຟງັ, ການນບັຖທືາງສາສະໜາ, ຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ພາສາ. 
 

ບໍູ່ ມໃີຜຈະປະຕເິສດຕໍູ່ ສດິທເິລ ູ່ ານີ ົ້ເພາະວູ່ າເຈ  ົ້າບໍູ່ ໄດ ົ້ດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ. 

ເຊືູ່ ງສດິທຂິອງເດກັນ ົ້ອຍທງັໝ ດເລ ູ່ ານີ ົ້ແມູ່ ນໄດ ົ້ລະບ ຢູູ່ ໃນເອກະສານທີູ່ ເອີ ົ້ນວູ່ າ: 

‘ສ ນທສິນັຍາວູ່ າດ ົ້ວຍສດິທຂິອງເດກັ’. ເຈ  ົ້າສາມາດຖາມຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ເຈ  ົ້າໄວໃຈຕໍູ່ ກບັຂໍ ົ້ມູນ 

ກູ່ ຽວກບັສດິທເິດກັໄດ ົ້ເຊນັ: ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າ, ຍາດພນີ ົ້ອງ ຫ  ືຄູອາຈານ. 



ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  15 

 

 

ຂ ົ້ອຍສາມາດມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການຕດັສນີໃຈຕໍູ່ ຊວີດີຂອງຂ ົ້ອຍບໍ? 
 

ເຈ  ົ້າມສີດິທໃິນການຮບັຮູ ົ້ ແລະ ໃນການສະແດງຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຈ ົ້າໃນທ ກໆ 

ບນັຫາທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຊວີດີຂອງເຈ ົ້າ,ຂໍ ົ້ຄດິເຫນັຂອງເຈ ົ້າຈະໄດ ົ້ຮບັການພຈີາລະນາ 

ແລະ ຮບັຮູ ົ້ຢູ່ າງຈງິຈງັ.ຕ ວຢູ່ າງເຊນັ: ເຈ  ົ້າຄວນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການຕດັສນີ 

ໃຈຕໍູ່ ກບັໂຮງຮຽນທີູ່ ເຈ  ົ້າຈະໄປຮຽນ, ຕໍູ່ ກບັການຮກັສາສ ຂະພາບ, ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປນັບນັ 

ຫາກູ່ ຽວກບັວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າເອງ ຫ  ືເຈ  ົ້າຄດິວູ່ າ 

ມນັບໍູ່ ດສໍີາລບັເຈ ົ້າ, ບໍູ່ ວູ່ າຈະເປນັບນັຫາກູ່ ຽວກບັສະຖານທີູ່ ເຈ  ົ້າຈະອາໃສຢູູ່ ປະຈ ບນັ 

ແລະ ແຜນການສໍາລບັອະນາຄ ດຂອງເຈ ົ້າ. 
 

ເຈ  ົ້າກໍູ່ ຍງັສາມາດສະແດງຄໍາຄດິເຫນັກູ່ ຽວກບັການດູແລຕໍູ່ ເຈ  ົ້າໃນສະຖານທທີີູ່ ເຈ  ົ້າອາໃສ

ຢູູ່ ເປນັແນວໃດ ແລະ ຈະໃຫ ົ້ມກີານປບັປ ງແນວໃດສໍາລບັເຈ ົ້າ ແລະ ເດກັນ ົ້ອຍຄ ນອືູ່ ນໆ 

ທີູ່ ຢູູ່ ໃນສະພາບແບບດຽວກບັເຈ ົ້າ. 

 



16 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

 

 

ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງຂ ົ້ອຍ 
ຈະໄດ ົ້ຮບັການພຈີາລະນາບໍ? 

 

ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງເຈ ົ້າຈະຖເືປນັບນັຫາສໍາຄນັໃນການ 

ຕດັສນີໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ ກູ່ ຽວກບັຊວີດີຂອງເຈ ົ້າ. ຍ ົ້ອນເຫດນີ ົ້ເຈ  ົ້າຈ  ູ່ ງຄວນມແີຜນການ 

ລ ົ້ຽງດູສະເພາະເຊ ູ່ ງແຜນເລ ູ່ ານີ ົ້ໄດ ົ້ລະບ ລະອຽດຕໍູ່ ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງເຈ ົ້າແລະມວີ ີ

ທກີານແນວໃດເພືູ່ ອຈະເຮດັໃຫ ົ້ໄດ ົ້ຕາມຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງເຈ ົ້າ, ແຕູ່ ກໍູ່ ຕ ົ້ອງອງີ 

ໃສູ່ ຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈ ົ້າມຫີຍັງແດູ່ ທີູ່ ຢາກເຮດັຕໍູ່ ຊວີດີ 

ຂອງເຈ ົ້າໃນອະນາຄ ດ. ຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າຕ ົ້ອງໃຫ ົ້ການສ ູ່ ງເສມີການມສີູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງ 

ເຈ  ົ້າໃນການຂຽນແຜນດັູ່ ງກູ່ າວ ແລະ ມກີານກວດກາຕດິຕາມເປນັແຕູ່ ລະໄລຍະຕໍູ່  

ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນ, ມຜີ ນດແີນວໃດສໍາລບັເຈ ົ້າເພືູ່ ອລາຍງານ (ການຕດິຕາມ 

ຕ ົ້ອງເຮດັທ ກໆ 3 ເດອືນ). 

 



ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  17 

 

 

ຂ ົ້ອຍຄວນຄາດຫວັງຫຍັງຈາກ 
ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລຂ ົ້ອຍ? 

 

ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າແມູ່ ນຄ ນທີູ່ ໄວໃຈໄດ ົ້ທີູ່ ລດັຖະບານໄດ ົ້ມອບໜົ້າທີູ່ ໃຫ ົ້ຮບັຜດິ 

ຊອບເພືູ່ ອດູແລ ແລະ ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າເມ ືູ່ ອເວລາທີູ່ ເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັ 

ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ. ບ ກຄ ນດັູ່ ງກູ່ າວນີ ົ້ເອີ ົ້ນວູ່ າ: ‘ຜູ ົ້ລ ົ້ຽງດູ’. 
 

ຜູ ົ້ລ ົ້ຽງດູຄວນໃຫ ົ້ການເບີູ່ ງແຍງ ລ ົ້ຽງດູເຈ  ົ້າເຊນັ: ມອີາຫານທີູ່ ພຽງພໍ, ເຮອືນຊານ, 

ສ ູ່ ງເສມີການສ ກສາຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ການຮກັສາສ ຂະພາບ, ແນະນາໍໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າໄດ ົ້ມກີານ 

ພ ວພນັຕດິຕໍູ່ ກບັຄອບຄ ວ, ໝູູ່ ເພືູ່ ອນຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ປ ກປົ້ອງເຈ ົ້າຈາກຄວາມຮ ນ 

ແຮງທ ກໆປະເພດ ຫ  ືສີູ່ ງທີູ່ ບໍູ່ ດທີີູ່ ອາດຈະເກດີຂື ົ້ນກບັເຈ ົ້າ. 
 

ຄວນມກີານສ ູ່ ງເສມີການພ ວພນັທດີກີບັຜູ ົ້ລ ົ້ຽງດູຢູ່ າງກ ົ້ວາງຂວາງເພືູ່ ອວູ່ າ ເຈ  ົ້າຈະ 

ສາມາດຖາມ, ຂໍຄໍາແນະນາໍ ແລະ ແລກປູ່ ຽນບນັຫາຕູ່ າງໆທີູ່ ເຈ  ົ້າບໍູ່ ຢາກໃຫ ົ້ຄ ນອືູ່ ນຮູ ົ້ 

ຈກັ ແລະ ຄວນໃຫ ົ້ການເຄ າລ ບຕໍູ່ ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງເຈ ົ້າທີູ່ ກູ່ ຽວພນັເຖງີຄວາມຮູ ົ້ 

ສກືຂອງເຈ ົ້າເຊນັ: ຄວາມສະເໝພີາບທາງເພດ, ຄວາມເຊືູ່ ອຖທືາງສາສະໜາ, 

ຊວີດີຈດີໃຈ ແລະ ປະຫວັດຂອງເຈ ົ້າ. 



18 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

 

 

 

 
 
 
 

 

ຂ ົ້ອຍສາມາດພກັຢູູ່ ກບັເອື ົ້ອຍ-ອ ົ້າຍນ ົ້ອງຂອງຂ ົ້ອຍບໍ? 
 

ເມືູ່ ອເອື ົ້ອຍ-ອ ົ້າຍນ ົ້ອງຂອງເຈ ົ້າໄດ ົ້ຮບັການດູແລຈາກພາຍນອກທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນຄອບຄ ວ 

ຂອງເຈ ົ້າ, ເຈ  ົ້າຈະໄດ ົ້ພກັຢູູ່ ນາໍກນັ. ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສູ່ ວນຊູ່ ວຍເຫ ອືສງັຄ ມ 

ຄວນຈະເຮດັທ ກໆຢູ່ າງທີູ່ ສາມາດເຮດັໄດ ົ້ເພືູ່ ອຫ ກີລ ົ້ຽງບໍູ່ ໃຫ ົ້ເອື ົ້ອຍ-ອ ົ້າຍນ ົ້ອງຂອງ 

ເຈ  ົ້າຖກືແຍກກນັ, ເວນັແຕູ່ ຖ ົ້າການພກັຢູູ່ ນາໍກນັບໍູ່ ມຜີ ນດຕີໍູ່ ເຈ  ົ້າ. 



ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  19 

 

 

ຂ ົ້ອຍສາມາດຕດິຕໍູ່ ກບັຄອບຄ ວຂອງຂ ົ້ອຍບໍ? 
 

ເຈ  ົ້າຄວນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຮບັການສ ູ່ ງເສມີໃຫ ົ້ຕດິຕໍູ່ ພ ວພນັກບັຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ, ເມອືໃດ 

ກໍູ່ ຕາມທີູ່ ເປນັໄປໄດ ົ້ ແລະ ມນັບໍູ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕໍູ່ ເຈ  ົ້າ. ການຕດິຕໍູ່ ກບັຄອບຄ ວຈະ 

ຊູ່ ວຍເຈ ົ້າ ແລະ ຄອບຄ ວພດັທະນາສາຍສໍາພນັຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ບາງທອີາດຈະສາ 

ມາດເຮດັໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າ ແລະ ຄອບຄ ວກບັມາຢູູ່ ນາໍກນັໄດ ົ້ອກີຄັ ົ້ງໃນມື ົ້ໃດມື ົ້ໜ ູ່ ງ. 
 

ເຈ  ົ້າຄວນໄດ ົ້ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການຕດັສນີໃຈຕໍູ່ ກບັການຈະຕດິຕໍູ່ ກບັຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ 

ແນວໃດ. ຖ ົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດຕດິຕໍູ່ ໂດຍກ ງກບັບ ກຄ ນໃນຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ, ເຈ  ົ້າຄວນ 

ໄດ ົ້ຮບັຂໍ ົ້ມູນຂູ່ າວສານຕໍູ່ ກບັພວກເຂ າຈາກຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າ. 
 

ຂ ົ້ອຍຈະໄດ ົ້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈ ນເຖງີມື ົ້ໃດ? 
 

ເຈ  ົ້າຄວນໄດ ົ້ມບີ ກຄ ນໃດໜ ູ່ ງດູແລເຈ ົ້າດ ນເທ ູ່ າທີູ່ ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງການ–ຈ ນກູ່ ວາວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາ 

ມາດກບັຄນືໄປພກັຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າໄດ ົ້ອກີ, ຫ  ື ຈ  ນກູ່ ວາເຈ ົ້າຈະມຄີວາມພ ົ້ອມ 

ແລະ ເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ຈະດໍາລ ງຊວີດີດ ົ້ວຍຕ ນເອງຢູ່ າງເປນັເອກະລາດ. 
 

ລດັຖະບານ ຫ  ືຜູ ົ້ທີູ່ ສາມາດຕດັສນີຄວນໄດ ົ້ປະເມນີສະຖານະພາບຂອງເຈ ົ້າເປນັແຕູ່  

ລະໄລຍະ ແລະ ຕດັສນີໃຈຖົ້າເຫນັວູ່ າການດູແລມຜີ ນດຕີໍູ່ ເຈ  ົ້າຫ ມືນັມຄີວາມຈາໍ 

ເປນັທີູ່ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ປູ່ ຽນແປງ. ພວກເຂ າກໍູ່ ຕ ົ້ອງຖາມຄໍາຄດິເຫນັຈາກເຈ ົ້າຕໍູ່ ກບັບນັຫານີ ົ້ 

ແລະ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ປະຕບິດັຕາມທີູ່ ໄດ ົ້ຕ ກລ ງກນັ. 



20 

 

 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

ຂ ົ້ອຍສາມາດກບັໄປຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງຂ ົ້ອຍໄດ ົ້ອກີບໍ? 
 

ເຈ  ົ້າຄວນຈະສາມາດກບັຄນືໄປຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າໄດ ົ້ໄວເທ ູ່ າທີູ່ ພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າ ຫ  ື

ຄ ນອືູ່ ນໆໃນຄອບຄ ວທີູ່ ສາມາດດູແລເຈ ົ້າໄດ ົ້. ເພາະເຫດນີ ົ້ລດັຖະບານ ແລະ ຜູ ົ້ທີູ່ ສາ 

ມາດຕດັສນີຄວນປະເມນີສະຖານະພາບຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງພໍູ່ ແມູ່  

ຂອງເຈ ົ້າເປນັປ ກະຕ ິແລະ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຖາມຄວາມຄດິເຫນັຂອງເຈ ົ້າເພືູ່ ອຈະເປນັບູ່ ອນ 

ອງີໃນການຕດັສນີໃຈວູ່ າເຈ  ົ້າສາມາດກບັໄປຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວໄດ ົ້ອກີຄັ ົ້ງ. 
 

ຖົ້າເຫນັວູ່ າເຈ  ົ້າ ແລະ ພໍູ່ ແມູ່ ມຄີວາມພ ົ້ອມທີູ່ ຈະຢູູ່ ນາໍກນັໄດ ົ້ອກີຄັ ົ້ງກໍູ່ ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມແີຜນ 

ການລະອຽດກູ່ ຽວກບັເວລາໃດ ແລະ ເຈ ົ້າຈະສາມາດກບັຄນືແນວໃດ. ເຈ  ົ້າຈະໄດ ົ້ 

ຮບັຮູ ົ້ກູ່ ຽວກບັແຜນການ ແລະ ມສີູ່ ວນຮູ່ ວມໃນທ ກໆການຕດັສນີໃຈຕໍູ່ ກບັແຜນ 

ການ. 
 

ເມືູ່ ອເຈ  ົ້າໄດ ົ້ກບັມາຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່ ຂອງເຈ ົ້າອກີຄັ ົ້ງ, ເຈ  ົ້າ ແລະ ພໍູ່ ແມູ່ ຄວນຈະໄດ ົ້ຮບັ 

ການຊູ່ ວຍເຫ ອືເພືູ່ ອຮບັປະກນັວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາມາດຢູູ່ ຮູ່ ວມກນັໄດ ົ້ເປນັຢູ່ າງດ.ີ 



ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  21 

 

 

 



 

 

22 SOS Children’s Villages International 

 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າຄ ນອືູ່ ນປະຕບິດັຕໍູ່ ຂ ົ້ອຍຢູ່ າງບໍູ່ ເໝາະສ ມຫ  ື
ເຮດັໃຫ ົ້ຂ ົ້ອຍບາດເຈບັ? 
 

ເຈ  ົ້າມສີດິທຈິະອາໃສຢູູ່ ໃນສະພາວແວດ 

ລົ້ອມທີູ່ ປອດໄພ.ບໍູ່ ມໃີຜທີູ່ ຄວນຈະ 

ປະຕບິດັກບັເຈ  ົ້າຢູ່ າງບໍູ່ ເໝາະສ ມຫ ເືຮດັ 

ໃຫົ້ເຈ  ົ້າບາດເຈບັ,ບໍູ່ ວູ່ າຈະທາງຮູ່ າງກາຍ 

ດົ້ວຍການຈບັສໍາພດັເຈ  ົ້າທີູ່ ບໍູ່ ເໝາະສ ມຫ  ື

ດົ້ວຍການໃຊ ົ້ຄໍາເວ ົ້າທີູ່ ເຮດັໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າເຈບັໃຈ. 

ຖົ້າມບີນັຫານີ ົ້ເກດີຂື ົ້ນເຈ  ົ້າຄວນບອກຜູ ົ້ 

ໃຫູ່ ຍທີູ່ ເຈ  ົ້າໄວໃຈເຊນັ:ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລ 

ເຈ  ົ້າ, ພນີ ົ້ອງ ຫ  ືຄູອາຈານເພືູ່ ອຂໍໃຫ ົ້ 

ເພນີຊູ່ ວຍ. 

ໃນທ ກໆປະເທດຈະມຫີ າຍວທີທີີູ່ ເຈ  ົ້າສາມາດເຮດັເພືູ່ ອຂໍຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອືຖົ້າມບີ ກຄ ນປະຕ ິ

ບດັຕໍູ່ ເຈ  ົ້າແບບບໍູ່ ຖກືຕ ົ້ອງຫ ເືຮດັໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າບາດເຈບັ ສີູ່ ງສໍາຄນັຄ:ື ໂທຫາໜູ່ ວຍງານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັ 

ໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າ; ໂທຫາຕໍາຫ ວດຫ ໄືປຫາຫ ົ້ອງການຕໍາຫ ວດທີູ່ ໄກ ົ້ທີູ່ ສ ດ; ຕດິຕໍູ່ ເຈ  ົ້າໜົ້າທ ີ

ທີູ່ ຊູ່ ວຍເດກັນ ົ້ອຍພາຍໃນປະເທດ (ເຊ ູ່ ງເປນັໜູ່ ວຍງານທີູ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການປ ກປົ້ອງແລະ 

ສ ູ່ ງເສມີສດິທຂິອງເດກັແລະຊາວໜ ູ່ ມ).ຖົ້າມອີ ງການຈດັຕັ ົ້ງທີູ່ ໃຫ ົ້ການຊູ່ ວຍເຫ ອືເຈ  ົ້າ, 

ຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ ຫ  ືຊ ມຊ ນຂອງເຈ ົ້າ, ເຈ  ົ້າສາມາດຖາມພະນກັງານທີູ່ ເຈ  ົ້າໄວໃຈເພືູ່ ອຂໍຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອື 

(ປ ກະຕແິລ ົ້ວບ ກຄ ນດັູ່ ງກູ່ າວແມູ່ ນ ‘ພະນກັງານປ ກປົ້ອງຄວາມປອດໄພເດກັ’ ຫ  ື

‘ພະນກັງານປ ກປົ້ອງເດກັ’). 
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ຂ ົ້ອຍຂໍມຄີວາມເປນັສູ່ ວນຕ ວຂອງຂ ົ້ອຍໄດ ົ້ບໍ? 
 

ຄວາມເປນັສູ່ ວນຕ ວຂອງເຈ ົ້າແມູ່ ນເມືູ່ ອເຈ  ົ້າອະນ ຍາດໃຫ ົ້ບ ກຄ ນໃດໜ ູ່ ງສາມາດສໍາ

ພດັຕ ວຂອງເຈ ົ້າ, ສະຖານ, ວດັຖ ສີູ່ ງຂອງ ແລະ ຂໍ ົ້ມູນຕູ່ າງໆທີູ່ ເຈ  ົ້າໄດ ົ້ຮກັສາ. 

ເຈ  ົ້າຄວນໄດ ົ້ຮບັຄວາມເປນັສູ່ ວນຕ ວຂອງເຈ ົ້າເວລາທີູ່ ເຈ  ົ້າພກັຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວ ແລະ 

ຕອນທີູ່ ເຈ  ົ້າບໍູ່ ໄດ ົ້ຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວ. 
 

ຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ໄດ ົ້ພກັຢູູ່ ກບັຄອບຄ ວກໍູ່ ຕາມເຈ ົ້າກໍູ່ ຄວນໄດ ົ້ມສີະຖານທີູ່ ເປນັສູ່ ວນຕ ວທີູ່  

ເຈ  ົ້າສາມາດນາໍໃຊ ົ້,ເມືູ່ ອເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງການຢາກຢູູ່ ຄ ນດຽວລວມເຖງີພື ົ້ນທສໍີາລບັການດູ 

ແລ ແລະ ການຮກັສາຄວາມສະອາດຮູ່ າງກາຍທີູ່ ເປນັສູ່ ວນຕ ວຂອງເຈ ົ້າ ແລະ 

ເຈ ົ້າກໍູ່ ຄວນມພີື ົ້ນທທີີູ່ ເຈ  ົ້າສາມາດເກບັຮກັສາວດັຖ ສີູ່ ງຂອງທີູ່ ສໍາຄນັຂອງເຈ ົ້າເຊນັວູ່ າ: 

ຕູ ົ້ເກບັຮກັສາວດັຖ ທີູ່ ເປນັຂອງສູ່ ວນຕ ວ. 
 

 
 
 



 

 

ຂ ົ້ອຍຈະໄດ ົ້ຮບັອະນ ຍາດໃຫ ົ້ຮູ ົ້ປະຫວັດຂອງຂ ົ້ອຍບໍ? 
 

ປະຫວັດຂອງເຈ ົ້າແມູ່ ນສູ່ ວນໜ ູ່ ງຂອງຕ ວຕ ນຂອງເຈ ົ້າ ເຊ ູ່ ງມນັຈະບອກເຖງີວູ່ າເຈ  ົ້າ 

ແມູ່ ນໃຜ ແລະ ເຈ ົ້າມຮູີບຮູ່ າງລກັສະນະທີູ່ ແຕກຕູ່ າງຈາກຄ ນອືູ່ ນແນວໃດ. ເຈ  ົ້າຄວນ 

ໄດ ົ້ມເີອກະສານຢັ ົ້ງຢນືເຖງີຊືູ່ , ນາມສະກ ນ, ວນັເດອືນປເີກດີ ແລະ 

ຂໍ ົ້ມູນພື ົ້ນຖານອືູ່ ນໆທີູ່ ສໍາຄນັຕໍູ່ ເຈ  ົ້າເພືູ່ ອວູ່ າເຈ  ົ້າຈະສາມາດຂໍການຊູ່ ວຍເຫ ອືທີູ່ ຈາໍເປນັ

ສໍາລບັເຈ ົ້າ. ເຈ  ົ້າຄວນໄດ ົ້ຮບັຮູ ົ້ຕໍູ່ ປະຫວັດຂອງເຈ ົ້າ, ຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ, 

ສະຖານະພາບໃນປະຈ ບນັ ແລະ ແຜນການຕໍູ່ ອະນາຄ ດຂອງເຈ ົ້າ. 
 

ຜູ ົ້ລ ົ້ຽງດູເຈ  ົ້າສາມາດຊູ່ ວຍເຈ ົ້າ ປ ກປົ້ອງ ແລະ ພດັທະນາຊວີດີຂອງເຈ ົ້າ ຕ ວຢູ່ າງເຊນັ: 

ການເຫນັດຮີູ່ ວມກນັໃນການເກບັຮກັສາ ‘ເອກະສານປະຫວັດຂອງເຈ ົ້າ’ ຮູບພາບ 

ແລະ ພາບຄວາມຊ ງຈາໍອືູ່ ນໆເພືູ່ ອບນັທກືເຫດການຕູ່ າງໆຂອງເຈ ົ້າໄວ ົ້. 
 

ຂ ົ້ອຍຮບັຮູ ົ້ວູ່ າມື ົ້ໃດມື ົ້ໜ ູ່ ງຂ ົ້ອຍສາມາດໄປດໍາລ ງຊວີດີດ ົ້
ວຍຕ ວຂອງຂ ົ້ອຍເອງ. ມນັຈະມວີທີແີນວໃດ? 

 

ເມືູ່ ອເຈ  ົ້າເຖງີໄວເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍຄມືອີາຍ ໄດ ົ້18ປ,ີ ໂດຍທ ູ່ ວໄປແລ ົ້ວໃນຫ າຍໆປະເທດ 

ເຈ  ົ້າຈະບໍູ່ ແມູ່ ນເດກັນ ົ້ອຍແລ ົ້ວຖົ້າອງີຕາມກ ດໝາຍ ແລະ ເຈ ົ້າສາມາດອອກໄປຢູູ່  

ດ ົ້ວຍຕ ວຂອງເຈ ົ້າເອງໄດ ົ້ຖ ົ້າເຈ  ົ້າມຄີວາມພ ົ້ອມ. 

ເພືູ່ ອຢາກໃຫ ົ້ມຄີວາມພ ົ້ອມ,ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມກີານກະກຽມທີູ່ ຖກືຕ ົ້ອງເພືູ່ ອຈະອອກ 

ໄປຢູູ່ ເປນັເອກະລາດແລະສາມາດປະເຊນີກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຕູ່ າງໆຂອງໄວໜ ູ່ ມ 

 
 

24 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 



ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ສາມາດດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  25 

 

 

ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າຄວນຊູ່ ວຍເຈ ົ້າໃນການກຽມຕ ວເອງເມືູ່ ອເວລາເຈ ົ້າທີູ່ ອາໃສຢູູ່ ຂາງ

ນອກ. ເຈ  ົ້າຄວນຕ ົ້ອງສ ົ້າງແຜນເພືູ່ ອພດັທະນາຄວາມຮູ ົ້ ແລະ ທກັສະທີູ່ ຈາໍເປນັ 

ຕອນອາໃສຢູູ່ ກບັຜູ ົ້ດູແລເພືູ່ ອເຈ  ົ້າຈະກາຍເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ເຈ  ົ້າຢາກເປນັ ແລະ ມສີູ່ ວນ 

ຮູ່ ວມກບັສງັຄ ມເມືູ່ ອເຈ  ົ້າເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍຂື ົ້ນ. ເຈ  ົ້າຄວນມແີຜນພດັທະນານີ ົ້ກູ່ ອນເຈ ົ້າ 

ຈະອາຍ ເຖງີໄວເປນັຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍ,ເຊືູ່ ງໃນຂັ ົ້ນຕອນການກະກຽມແຜນແມູ່ ນຈະອງີຕາມອາ

ຍ ຂອງເຈ ົ້າ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕ ົ້ອງການ. 
 

ແຜນພດັທະນາຄວນຮບັປະກນັວູ່ າເຈ  ົ້າໄດ ົ້ຮບັການສ ກສາ ແລະ ການຝ ກອ ບຮ ມທີູ່  

ຈາໍເປນັເພືູ່ ອທີູ່ ຈະມຄີວາມພ ົ້ອມໃນການສະໝກັວຽກ. ເຈ  ົ້າສາມາດເຂ ົ້າເຖງີການ 

ຮກັສາສ ຂະພາບ ແລະ ການບໍລກີານອືູ່ ນໆ, ເຈ  ົ້າຈະໄດ ົ້ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງດ ົ້ານ 

ການເງນີທີູ່ ພຽງພໍເພືູ່ ອລເີລີ ົ້ມການດໍາລ ງຊວີດີດ ົ້ວຍຕ ວຂອງເຈ ົ້າເອງ. ຖ ົ້າເຈ  ົ້າພກີານ 

ເຈ  ົ້າຄວນຈະໄດ ົ້ຮບັການສ ູ່ ງເສມີທີູ່ ຈາໍເປນັເພືູ່ ອຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າເປນັເອກະລາດເທ ູ່ າທີູ່  

ຈະເປນັໄປໄດ ົ້ ແລະ ປະກອບສູ່ ວນຮູ່ ວມກບັຊ ມຊ ນຄກືບັຊາວໜ ູ່ ມຄ ນອືູ່ ນໆ. 



 

 

 

ບ ດຮຽນທ ີ4 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ ົ້າຢູູ່  
ຄ ນດຽວໃນຕູ່ າງປະເທດ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າເຈ  ົ້າຢູູ່ ຄ ນດຽວໃນຕູ່ າງປະເທດ 27 

 

 

ຂ ົ້ອຍຢູູ່ ຄ ນດຽວໃນຕູ່ າງປະເທດທີູ່ ໄກບ ົ້ານເກດີຂອງຂ ົ້ອຍ. 
ໃຜຈະດູແລຂ ົ້ອຍ? 

 

ຖົ້າເຈ  ົ້າຢູູ່ ໃນປະເທດທີູ່ ບໍູ່ ແມູ່ ນປະເທດບູ່ ອນເຈ ົ້າດໍາລ ງຊວີດີຢູູ່  ແລະ ບໍູ່ ມພໍີູ່ ແມູ່  ຫ  ື

ຄ ນໃນຄອບຄ ວດູແລເຈ ົ້າ,ລດັຖະບານຂອງປະເທດນັ ົ້ນຕ ົ້ອງຮບັປະກນັວູ່ າເຈ  ົ້າຈະມ ີ

ຜູ ົ້ລ ົ້ຽງດູໃຫ ົ້ການດູແລເຈ ົ້າ.ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຮບັການປ ກປົ້ອງແລະສ ູ່ ງເສມີຄກືນັກບັເດກັ

ນ ົ້ອຍຄ ນອືູ່ ນໆຢູູ່ ໃນປະເທດນັ ົ້ນ ແລະ ພວກເຂ າຕ ົ້ອງເຄ າລ ບຕໍູ່ ຄໍາຄດີເຫນັຂອງເຈ ົ້າ, 

ວດັທະນາທໍາ, ສາສະໜາ, ພາສາ ແລະ ປະຫວັດ ແລະ ເຊື ົ້ອຊາດ. 



28 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

 

 

 

ຂ ົ້ອຍສາມາດຕດິຕໍູ່ ກບັຄອບຄ ວຂອງຂ ົ້ອຍໄດ ົ້ບໍ? 
 

ບ ກຄ ນທດູີແລເຈ ົ້າ ແລະ ລດັຖະບານຕ ົ້ອງຊູ່ ວຍເຈ ົ້າໃນການຕດິຕໍູ່ ກບັພໍູ່ ແມູ່  ຫ  ື

ຄ ນໃນຄອບຄ ວທີູ່ ອາໃສຢູູ່ ໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ຕດີຕາມເບີູ່ ງຖ ົ້າມນັມຄີວາມ 

ເປນັໄປໄດ ົ້ ແລະ ດສໍີາລບັເຈ ົ້າທີູ່ ຈະກບັໄປຢູູ່ ກບັພວກເຂ າ. 
 

ຂ ົ້ອຍສາມາດຮບັການປ ກປົ້ອງຈາກສາກ ນ? 
 

ຖົ້າເຈ  ົ້າຈາໍຕ ົ້ອງອອກຈາກປະເທດຂອງເຈ ົ້າຍ ົ້ອນຄວາມຢົ້ານກ ວຊວີດີຈະເປນັອນັຕະ

ລາຍເຊນັ: ສ ງຄາມຫ ກືານໃຊ ົ້ຄວາມຮ ນແຮງ. ເຈ  ົ້າສາມາດຂໍການປ ກປົ້ອງຈາກສາ 

ກ ນ (ຫ ເືອີ ົ້ນອກີຢູ່ າງໜ ູ່ ງວູ່ າ‘ການລີ ົ້ໄພ’). ເຈ  ົ້າຈາໍເປນັຕ ົ້ອງໄດ ົ້ນາໍເອກະສານຕູ່ າງໆມາ 

ສະແດງ ແລະ ມນັຕ ົ້ອງໃຊ ົ້ເວລາດ ນແນູ່ ເພືູ່ ອຈະຮບັການປ ກປົ້ອງຈາກສາກ ນ. 
 

ບ ກຄ ນທີູ່ ດູແລເຈ ົ້າແລະລດັຖະບານຄວນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຊູ່ ວຍເຈ ົ້າຕໍູ່ ບນັຫານີ ົ້.ເຈ  ົ້າບໍູ່ ຄວນ 

ກບັຄນືໄປປະເທດຂອງເຈ ົ້າຖ ົ້າມຄີວາມສູ່ ຽງຕໍູ່ ຊວີດີຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 

ຫ  ືຖ ົ້າບໍູ່ ມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍຢູູ່ ບູ່ ອນນັ ົ້ນທີູ່ ຈະດູແລເຈ ົ້າ. 
 

ຂ ົ້ອຍຈະຖກືກກັຕ ວບໍ? 
 

ເຈ  ົ້າຈະບໍູ່ ຖກືກກັຕ ວເພາະພຽງເຫດຜ ນເຈ ົ້າອ ບພະຍ ກມາຈາກປະເທດອືູ່ ນ, ຖ ົ້າເຈ  ົ້າບໍູ່ ໄດ ົ້ 

ເຮດັຜດີຄະດອີາຍາ ແລະ ເຈ ົ້າກໍູ່ ບໍູ່ ຄວນຖກືກກັຕ ວຖົ້າຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍບງັຄບັໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າເຮດັ 

ບາງສີູ່ ງບາງຢູ່ າງທີູ່ ຜດີຕໍູ່ ກ  ດໝາຍ. 



 

 

ບ ດຮຽນທ ີ5 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າມເີຫດສ ກ 
ເສນີໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າມເີຫດການສ ກເສນີເກດີຂື ົ້ນໃນປະເທດຂອງເຈ  ົ້າ 29 



30 ໂຄງການບ ົ້ານຊູ່ ວຍເຫ ອືເດກັນ ົ້ອຍ SOS ລາວ 

 

 

ເຫດການສ ກເສນີແມູ່ ນຫຍັງ? 
 

ເຫດການສ ກເສນີໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າຄ:ື ສ ງຄາມ, ນໍ ົ້າຖ ົ້ວມ, ແຜນດນີໄຫວ ຫ  ື

ໄພພບີດັ. 
 

ຈະເກດີຫຍັງຂື ົ້ນຖົ້າຄອບຄ ວຂອງຂ ົ້ອຍຕ ົ້ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ອື 
ເພືູ່ ອດູແລຂ ົ້ອຍໃນໄລຍະມເີຫດການສ ກເສນີ? 

 

ຖົ້າມເີຫດການສ ກເສນີຢູູ່ ໃນປະເທດຂອງເຈ ົ້າ, ເຈ  ົ້າແລະຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າຄວນໄດ ົ້ 

ຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືເຊນັ:ອາຫານ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງການແພດ, ແລະການ 

ຊູ່ ວຍເຫ ອືໃຫ ົ້ເຂ ົ້າເຖງີການບໍລກີານພື ົ້ນຖານສໍາລບັຊວີດີຂອງເຈ ົ້າເຊນັ:ເຂ ົ້າໂຮງຮຽນ 

ຫ  ືຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືຈາກຊູ່ ຽວຊານເພືູ່ ອຊູ່ ວຍຕດິຕາມອາການຂອງເຈ ົ້າ. 
 

ເຈ  ົ້າຈະບໍູ່ ຖກືແຍກຈາກຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າ ແລະ ຖກືສ ູ່ ງໄປປະເທດອືູ່ ນຍ ົ້ອນມເີຫດ 

ການສ ກເສນີ, ຖ ົ້າມນັບໍູ່ ມຄີວາມຈາໍເປນັຕໍູ່ ເຈ  ົ້າທີູ່ ຈະຮບັການຊູ່ ວຍເຫ ອືທາງການແພດ 

ເປນັກລໍະນພີເີສດຫ ເືພືູ່ ອຄວາມປອດໄພ.ໃນກລໍະນນີີ ົ້,ເຈ  ົ້າຄວນຕ ົ້ອງມຜູີ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ໄວ

ໃຈໄປນາໍ ແລະ ຕ ົ້ອງມແີຜນການຢູ່ າງລະອຽດສໍາລບັການກບັຄນືມາຂອງເຈ ົ້າ. 
 

ໃຜຈະຊູ່ ວຍຂ ົ້ອຍຖົ້າຄອບຄ ວຂອງຂ ົ້ອຍບໍູ່ ໄດ ົ້ຢູູ່ ແຫູ່ ງນັ ົ້ນ? 
 

ຖົ້າເຈ  ົ້າຮູ ົ້ວູ່ າເຈ  ົ້າຢູູ່ ຄ ນດຽວໃນສະພາບເຫດການສ ກເສນີ, ຜູ ົ້ໃຫູ່ ຍທີູ່ ຈະມາຊູ່ ວຍເຈ ົ້າ 

ໃນເຫດການສ ກເສນີຄວນຈະຮູ ົ້ກູ່ ອນວູ່ າເຈ  ົ້າແມູ່ ນໃຜ ແລະ ຈ ດລ ງທະບຽນຮູບລກັ 

ສະນະຂອງເຈ ົ້າ (ຊືູ່ ຂອງເຈ ົ້າແມູ່ ນຫຍັງ, ເຈ  ົ້າມາຈາກໃສ ແລະ ອືູ່ ນໆ.). 



 

 

ເຊືູ່ ງມນັຈະຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ພວກເຂ າເຂ ົ້າໃຈສີູ່ ງທີູ່ ເຈ  ົ້າຕ ົ້ອງການ ແລະ ຍງັຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ຮູ ົ້ວູ່ າບ ກ 

ຄ ນໃນຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າແມູ່ ນໃຜ ແລະ ຢູູ່ ໃສ ແລະ ອາດສາມາດຊູ່ ວຍໃຫ ົ້ເຈ  ົ້າກບັ 

ຄນືຫາຄອບຄ ວ.ເຈ  ົ້າສາມາດຖກືສ ູ່ ງໄປຢູູ່ ກບັບ ກຄ ນທີູ່ ໄວໃຈໄດ ົ້ ແລະສາມາດດູແລ 

ເຈ  ົ້າໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ູ່ ງຈ  ນກູ່ ວາພໍູ່ ແມູ່  ຫ  ືບ ກຄ ນໃນຄອບຄ ວຂອງເຈ ົ້າໄດ ົ້ຖກື 

ພ ບເຫນັ ຫ  ືຈ  ນກູ່ ວາມຄີອບຄ ວໃໝູ່ ທີູ່ ເໝາະສ ມກບັຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງເຈ ົ້າ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຈະເກດີຫຍັງຖົ້າມເີຫດການສ ກເສນີເກດີຂື ົ້ນໃນປະເທດຂອງເຈ  ົ້າ  31 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ຂໍຂອບໃຈເປນັພເີສດຕໍູ່ ເດກັນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜ ູ່ ມກູ່ ວາ 500 ຄ ນ 

ຜູ ົ້ທີູ່ ໄດ ົ້ປະກອບສູ່ ວນຕໍູ່ ປື ົ້ມຫ ວນີ ົ້. 
 

ຕ ົ້ນສະບບັທີູ່ ຖກືຕ ົ້ອງຕາມກ ດໝາຍຂອງຄູູ່ ມວືູ່ າດ ົ້ວຍ
ທາງເລອືກໃນການລ ົ້ຽງດູເດກັແມູ່ ນມຢູີູ່ ຫໍສະມ ດ Digital 

ຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ. 
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