ົ້ ສດ
ິ ທິຈະໄດົ້ຮັບ
ເຈາມີ

ົ້ ງ!
ການດູແລ ແລະ ການປກປອ
ຄູູ່ ມືສໍາລັບທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກທີູ່ນໍາໃຊົ້ພາສາທີູ່
ແທດເໝາະກັບເດັກນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜູ່ ມ

ສາລະບານ
ົ້ ູ່ ການດູແລ ແລະ ການປກປອ
1 ສິດທິຂອງເຈາຕໍ
ົ້ ງ

3

2

ົ້ າເຈາົ້ ແລະ ພໍູ່ແມູ່ ຕົ້ອງປະເຊີນກັບຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້

8

3

ົ້ າເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ສາມາດອາໃສຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາົ້
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້

11

4

ົ້ າເຈາຢູ
ົ້ ູ່ ຄນດຽວໃນຕູ່າງປະເທດ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້

26

5

ົ້ າມີເຫດສກເສີນໃນປະເທດຂອງເຈາົ້
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້

29

ຕໍານານທີມາ

ເດັກນົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜູ່ ມ

ຜູ ໃົ້ ຫົ້ການດູແລ
2

ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ພໍູ່ແມູ່

ພະນັກງານລັດ
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ົ້ ູ່ ການດູແລ
ສິດທິຂອງເຈາຕໍ
ົ້ ງ
ແລະ ການປກປອ

ົ້ ສດ
ົ້ ງ
ີ ທີູ່ຈະໄດົ້ຮັບການດູແລ ແລະ ປກປອ
ເຈາມີ

3

ົ້ ງແມູ່ ນຫັຍງ?
ການດູແລ ແລະ ການປກປອ

ົ້
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍຄື 18ປ,ີ ໃນຫາຍໆປະເທດຍັງຖືວູ່າເຈາົ້
ເຖີງວູ່າເຈາຈະອາຍ
ເຖີງໄວເປນ
ົ້ ູ່ ງມີສດ
ິ ທິເຊັນ:
ແມູ່ ນເດັກນ ົ້ອຍຕາມກດໝາຍ, ແລະ ຍ ົ້ອນກດໝາຍກໍານດ ເຈາຈ
ົ້ ງ.
ສິດທິໄດົ້ຮັບການດູແລ ແລະ ການປກປອ
ີ າງເພືູ່ອດູແລ ແລະ
ໝາຍຄວາມວູ່າລັດຖະບານ ແລະ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍຈະຕົ້ອງເຮັດທກວີທທ
ົ້
ົ້
ົ້ ງເຈາໃຫົ້ເຕີ
ັ ຄນທີູ່ເຂັມແຂງ
ປກປອ
ບໃຫູ່ຍກາຍເປນ
ແລະມີສຂະພາບແຂງແຮງຕາມ
ົ້
ໄວຂອງເຈາ.
ົ້ ນສິດທິຂອງເຈາເຊ
ົ້ ູ່ ງໝາຍຄວາມວູ່າເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ຈໍາເປນ
ົ້ ສດ
ັ ຕ ົ້ອງຮຽກຮົ້ອງຂໍ. ເຈາມີ
ິ
ນີແມູ່
ີ ົ້ ົ້ອນວູ່າກດໝາຍໄດົ້ກໍານດໄວົ້ ແລະ ທກໆຄນຕົ້ອງເຄາລບຕໍູ່ກດໝາຍ.
ທິນຍ

+18

8
1

4

ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ
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ັ ຜູ ຮ
ົ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕໍູ່ການດູແລ
ແມູ່ ນໃຜເປນ
ົ້ ງຂອງຂົ້ອຍ?
ແລະ ການປກປອ
ັ ຜູ ຮ
ົ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕໍູ່ການດູແລ
ຄວນຕ ົ້ອງມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍຢູ່າງໜົ້ອຍຄນໜູ່ ງເປນ

ແລະ

ົ້ ງເຈາົ້
ການປກປອ

ົ້ ງເປນ
ົ້
ູ່ ງ
ັ ເດັກນ ົ້ອຍເຊັນ: ມີຄນໃດຄນໜູ່ ງທີູ່ເຈາສາມາດໄວົ້
ົ້ ູ່ ໃຫົ້ການສ
ີ
ຕອນເຈາຍັ
ໃຈ, ມີຜູທ
ົ້ ນກູ່ ວາເຈາຈະເປ
ົ້
ັ ຕໍູ່ເຈາຈ
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍ.
ເສີມ ແລະ ແນະນໍາໃນສີູ່ງທີູ່ຈໍາເປນ
ນ
ພໍູ່ແມູ່

ັ ຜູ ຮ
ົ້ ງ.
ົ້ ບ
ັ ຜິດຊອບໃນການດູແລ ແລະ ປກປອ
ໂດຍທູ່ ວໄປແລົ້ວແມູ່ ນຈະເປນ

ົ້
ແຕູ່ ບາງຄັງ,

ີ ະໃຫົ້ການສູ່ ງເສີມ
ພໍູ່ແມູ່ ກໍູ່ບໍູ່ສາມາດທີູ່ຈ

ແລະ

ດູແລເຈາົ້

ຕວຢູ່າງເຊັນ,

ົ້ ູ່ ງຫພ
ື ູ່ ແມູ່
ໍ ທັງສອງມີບນ
ັ ຫາຮົ້າຍແຮງ ແລະ ບໍູ່ສາມາດດູແລລູກຂອງພວກ
ຍ ົ້ອນຜູ ໃົ້ ດຜູ ໜ
ັ ວາ, ອາດຈະມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍຄນອືູ່ນໃນຄອບຄວ
ເຂາໄດົ້ດ,ີ ຫ ື ຍ ົ້ອນພໍູ່ແມູ່ ຕາຍ.ໃນກໍລະນີດູ່ ງກູ່
ົ້ ູ່ ສາມາດຮັ
ີ
ຜູ ທ
ບຜິດຊອບແທນພໍູ່ແມູ່ .
ັ ອົ້າຍ
ອາດຈະເປນ

ຫື

ົ້
ເອືອຍກ
ກ,

ປາົ້

ຫື

ລງ,

ົ້ ເຖາຂອງເດັ
ົ້
ພໍູ່ເຖາແມູ່
ກ

ຫື

ົ້ າ ແລະ ໝູູ່ເພືູ່ອນຄນອືູ່ນໆ.ຖົ້າບໍູ່ມີຜູໃົ້ ດໃນຄອບຄວຂອງ
ັ ຍາດຕິພູ່ ນ
ີ ົ້ອງຊັນຈໍ
ອາດຈະເປນ
ົ້ ູ່ ສາມາດດູແລເຈາ,
ົ້ ຈະມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍຄນອືູ່ນໆຜູ ທ
ົ້
ົ້ ູ່ ສາມາດດູ
ີ
ເຈາບໍ
ແລເຈາໄດົ້
– ຕວຢູ່າງເຊັນ:
ົ້ ນກູ່ ວາ
ົ້ ູ່ ມີ
ີ ປະສບການໃນການດູແລເດັກນ ົ້ອຍ ແລະ ຜູ ທ
ົ້ ູ່ ຕົ້
ີ ອງການຊູ່ວຍເຫອ
ື ເຈາຈ
ຄນຜູ ທ
ົ້
ົ້
ີ ດົ້ວຍຕວຂອງເຈາເອງ.
ວູ່າເຈາຈະສາມາດດູ
ແລຕວເອງ ແລະ ດໍາລງຊີວດ

ົ້ ສດ
ົ້ ງ
ີ ທີູ່ຈະໄດົ້ຮບ
ັ ດູແລ ແລະ ປກປອ
ເຈາມີ

5

ົ້ າຂົ້ອຍບໍູ່ໄດົ້ຮັບການດູແລ ແລະ ການປກປອ
ົ້ ງ?
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ົ້ ງລູກຂອງພວກ
ຖົ້າພໍູ່ແມູ່ ບໍູ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດົ້ວູ່າຈະສາມາດດູແລ ແລະ ປກປອ
ັ ໄລຍະເວລາຊູ່ ວຄາວ ຫ ື ຍາວນານ, ລັດຖະບານຈະຕົ້ອງຊອກ
ເຂາ, ບໍູ່ວູ່າຈະເປນ
ົ້ ູ່ ອໃຫົ້ພວກເຂາມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍດູແລຢູ່າງໜົ້ອຍ
ື ເດັກນ ົ້ອຍເລູ່ ານີເພື
ຫາວີທເີ ພືູ່ອຊູ່ວຍເຫອ
ົ້ ນວ
ົ້ ູ່ າ: ‘ທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກນ ົ້ອຍ’.
ື ແບບນີເອີ
ຄນໜູ່ ງເຊູ່ ງຮູ ບການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້ ູ່ າ: ‘ຄູູ່ມືສໍາລັບທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກ’ ເຊືູ່ງໄດົ້ອະທີບາຍ
ມີເອກະສານທີູ່ເອີນວ
ື ເດັກນ ົ້ອຍຜູ ທ
ົ້ ູ່ ບໍ
ີ ູ່ ສາມາດອາໃສຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່
ລາຍລະອຽດຈະເຮັດແນວໃດເພືູ່ອຊູ່ວຍເຫອ
ີ ານຈະຊູ່ວຍພໍູ່ແມູ່ ຂອງເດັກໃນ
ຂອງພວກເຂາ. ເອກະສານຍັງໄດົ້ອະທິບາຍເຖີງວີທກ
ການແກ ົ້ໄຂບັນຫາເພືູ່ອຈະຊູ່ວຍໃຫົ້ພວກເຂາສາມາດດູແລລູກຂອງພວກເຂາ.
‘ຄູູ່ ມືສໍາລັບທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກ’ ຈະຊູ່ວຍໃຫົ້ເດັກນ ົ້ອຍທກຄນໄດົ້ຮັບ
ການດູແລ

ແລະ

ົ້ ງບໍູ່ວູ່າພວກເຂາຈະແມູ່ ນໃຜ,
ການປກປອ

ອາໃສຢູູ່ ໃສ,

ົ້
ມາຈາກໃສ, ເວາພາສາຫັ
ຍງ, ສາສະໜາຫັຍງ, ມີຄວາມສາມາດເຮັດຫັຍງ, ຫ ື
ັ ເພດໃດ.
ເປນ

6

ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ົ້ ສດ
ົ້ ງ
ີ ທີູ່ຈະໄດົ້ຮບ
ັ ການດູແລ ແລະ ປກປອ
ເຈາມີ

7
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ົ້ າເຈາົ້ ແລະ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ົ້
ພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາຕົ້ອງປະເຊີ
ນກັບ
ຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ
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ພໍູ່ແມູ່ ຂອງຂົ້ອຍສາມາດຮັບ
ື ເພືູ່ອດູແລຂົ້ອຍບໍ?
ການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້
ູ່ ມີບນ
ັ ຫາຮົ້າຍແຮງທີູ່ເຮັດໃຫົ້ເກີດຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກໃນການດູແລລູກ
ພໍູ່ແມູ່ ບາງຄັງຄາວກໍ
ໍ ທີູ່ເຈັບປູ່ວຍຮົ້າຍແຮງ ຫ ື ຜູ ທ
ົ້ ູ່ ມີ
ີ ບນ
ັ ຫາຕິດເຫາົ້ ຫ ື
ຂອງພວກເຂາ. ຕວຢູ່າງເຊັນ, ມີພູ່ ແມູ່
ື ພວກເຂາ.
ຕິດຢາເສບຕິດ ຫ ື ທກຍາກ ແລະ ບໍູ່ມີຜູໃົ້ ດຊູ່ວຍເຫອ
ົ້
ັ ແນວນີ,ົ້ ເຈາົ້ ແລະ ພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາຄວນໄດົ້
ັ ການຊູ່ວຍເຫອ
ື ຈາກ
ໃນກໍລະນີເປນ
ຮບ
ູ່
ູ່
ົ້
ູ່ ເພືອແກ ົ້ໄຂຕໍູ່ບັນຫາ ແລະ
ລັດຖະບານ ແລະ ຊມຊນບູ່ອນທີເຂາເຈາອາໃສຢູ

ີ ຢູູ່ນໍາກັນດົ້ວຍຄວາມອບອູ່ ນ. ຕວຢູ່າງຂອງການຊູ່ວຍເຫອ
ື ດັູ່ງກູ່ າວເຊັນ:
ດໍາລງຊີວດ
ັ ພີເສດ.
ການໃຫົ້ຄໍາປກສາຄອບຄວ, ການຝກອບຮມ ແລະ ການຮັກສາສຂະພາບເປນ

ັ ແນວໃດຖົ້າເຈາົ້ ແລະ ພໍູ່ແມູ່ ປະເຊີນກັບບັນຫາຫຍ ົ້ງຍາກ
ຈະເປນ
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ົ້ າການຢູູ່ກັບ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ື ົ້ ຍສໍາລັບຂົ້ອຍ?
ພໍູ່ແມູ່ ບໍູ່ດີຂນເລີ
ົ້
ເຈາຄວນຈະໄດົ້ຮັ
ບການລົ້ຽງດູ ແລະ ເຕີບໃຫູ່ຍໃນສະພາບແວດລົ້ອມຂອງຄອບຄວ
ົ້ ົ້ສກປອດໄພ, ໄດົ້ຮບ
ັ ຄວາມຮັກ ແລະ ການສູ່ ງເສີມ. ຖົ້າມັນບໍູ່ແມູ່ ນເຫດ
ບູ່ອນທີູ່ເຈາຮູ
ົ້ ູ່ ອເຮັດໃຫົ້ພວກ
ື ແກູ່ ພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາເພື
ຜນທີູ່ດີ, ລັດຖະບານຄວນໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້ ນ
ົ້ ງເຈາເປ
ັ ຢູ່າງດີ.
ເຂາສາມາດດູແລ ແລະ ປກປອ
ື ົ້ ເພືູ່ອຜນປະໂຫຍດສູງສດຂອງເຈາົ້ ແລະ ມັນມີຄວາມ
ຖົ້າມັນຍັງບໍູ່ຊູ່ວຍໃຫົ້ດີຂນ,
ົ້ ູ່ ຕົ້ອງມີໃຜຄນໜູ່ ງມາດູແລເຈາແທ
ົ້ ູ່ ນພໍູ່ແມູ່ ແລະ ປກປອ
ັ ຫາຍຕໍູ່ເຈາທີ
ົ້ ງເຈາົ້
ຈໍາເປນ
ົ້
ໍ າ.
ຈາກສະພາບແວດລົ້ອມທີູ່ອາດຈະມີຜນກະທບທີູ່ບໍູ່ດີຕູ່ ເຈ
ົ້ ູ່ ສາມາດຕັດສີນໃຈໄດົ້ພາຍຫງັ ຮັບຟງັ ຕໍູ່
ົ້ ູ່ ສາມາດຕັ
ີ
ລັດຖະບານ ຫ ື ຜູ ທ
ດສີນເທູ່ ານັນທີ
ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຈາົ້ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນຈາກພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາົ້ ແລະ ຈາກສາມາຊີກຄນ
ອືູ່ນໆໃນຄອບຄວ ແລະ ໝູູ່ເພືອນ.
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ບດຮຽນທີ 3

ົ້ າເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ສາມາດ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ອາໃສຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາົ້

ຂົ້ອຍຖືກແຍກຈາກພໍູ່ແມູ່ ຂອງຂົ້ອຍ.
ຂົ້ອຍຈະໄປຢູູ່ໃສ?
ົ້ ວຍທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກ, ຖົ້າເຈາົ້
ື ເຈາດົ້
ລັດຖະບານຄວນໃຫົ້ການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້ ນ: ສະຖານທີພກ
ົ້
ັ ໃໝູ່ບູ່ອນທີູ່ເຈາສາມາດອາໃສ
ບໍູ່ສາມາດອາໃສຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາເຊັ
ົ້ .
ົ້ ງເຈາໄດົ້
ົ້ ູ່ ສາມາດໃຫົ້
ີ
ຢູູ່ກັບບກຄນທີູ່ໄວໃຈໄດົ້ຜູ ທ
ການດູແລ ແລະ ປກປອ
ົ້ ູ່ າສະຖານທີໃດທີູ່ເໝາະກັບເຈາເພື
ົ້ ູ່ ອຈະ
ຈະມີທາງເລືອກທີຫາກຫາຍສໍາລັບໃຫົ້ເຈາວ
ົ້
ົ້ ູ່ ບນພືນຖານການຮັ
ເລືອກບູ່ອນທີູ່ດີສດສໍາລັບກໍລະນີຂອງເຈາແຕ
ບຟງັ ແລະ ການ
ົ້ ນ
ັ ອັນສໍາຄັນ.
ຕັດສີນໃຈຂອງເຈາເປ
ົ້
ູ່ ກັບຍາດພີນ ົ້ອງ ຫ ື ເພືູ່ອນສະໜີດ ຫ ື ອາໃສຢູູ່
ເຊັນຕວຢູ່າງ: ເຈາສາມາດອາໃສຢູ
ົ້ ູ່ ງເປນ
ັ ຜູ ທ
ົ້ ູ່ ເຕັ
ີ ມໃຈທີູ່ຈະດູແລເຈາົ້ ຫ ື ຢູູ່
ກັບຄອບຄວຄນອືູ່ນໃນຊມຊນຂອງເຈາເຊື
ໃນສະຖານທີູ່ມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ມີປະສບການໃນການລົ້ຽງດູເດັກນ ົ້ອຍເພືູ່ອດູແລເຈາົ້
ົ້
ແລະ ເດັກນ ົ້ອຍຄນອືູ່ນໆທີູ່ຕກຢູູ່ ໃນສະພາບແບບດຽວຄືເຈາ.
ົ້
ົ້
ູ່ , ລັດຖະບານຕ ົ້ອງໄດົ້ຮັບປະກັນວູ່າເຈາຈະໄດົ້
ີ າອາໃສຢູ
ັ
ທກໆສະຖານທີທູ່ ເຈ
ຮບ
ົ້ ອົ້ ງການ.
ົ້ ງທີູ່ຈໍາເປນ
ັ ສໍາລັບເຈາົ້ ໃຫົ້ຫາຍເທູ່ າທີູ່ເຈາຕ
ການດູແລ ແລະ ການປກປອ

ັ ແນວໃດຢູູ່ສະຖານທີູ່ໃໝູ່ ?
ີ ຂອງຂົ້ອຍຈະເປນ
ຊີວດ
ັ ທີູ່ເປນ
ັ ລັກສະນະ
ສະຖານທີູ່ແຫູ່ງໃໝູ່ຄວນຕົ້ອງໄດົ້ຕອບສະໜອງຕໍູ່ຄວາມຈໍາເປນ
ົ້ ຍອາໃສຢູູ່ ເທູ່ າ
ສະເພາະຂອງເຈາົ້ ແລະ ມີຄວາມຄາຍຄຽງກັບສະຖານທີູ່ເຈາເຄີ
ົ້
ົ້ ູ່ ໄປກັບການປູ່ຽນແປງ
ັ ໄປໄດົ້ເພືູ່ອວູ່າເຈາຈະສາມາດດໍ
ີ ຂອງເຈາຕໍ
ທີູ່ຈະເປນ
າລງຊີວດ
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ົ້ ງສາມາດຕິດຕໍູ່ພວພັນກັບຄອບຄວຂອງ
ັ ໄປໄດົ້ ແລະ ເຈາຍັ
ບາງຢູ່າງເທູ່ າທີູ່ຈະເປນ
ົ້
ເຈາົ້ ແລະ ໝູູ່ເພືູ່ອນໄດົ້ຖົ້າມັນດີສໍາລັບເຈາ.
ົ້
ຢູູ່ສະຖານທີູ່ແຫູ່ງໃໝູ່, ເຈາຈະມີ
ຄວາມປອດໄພ, ມີອາຫານພຽງພໍ, ເຮືອນຊານ ແລະ
ັ ຕໍູ່ການດໍາລງຊີວດ
ີ ຂອງເຈາ.ົ້
ສີູ່ງອືູ່ນໆທີູ່ຈໍາເປນ
ູ່ ແຫູ່ງໃໝູ່ຈະຕົ້ອງໄດົ້ນໍາພາ ແລະ ສູ່ ງເສີມເຈາເມື
ົ້
ົ້ ູ່ ອໃດ
ຄນທີູ່ດູແລເຈາໃນສະຖານທີ
ົ້ ົ້ອງການເຊັນ: ໃຫົ້ການເບີູ່ງແຍງທາງດົ້ານສຂະພາບ ແລະ ຈີດໃຈ,
ກໍູ່ຕາມທີູ່ເຈາຕ
ື ໃນການຮໍູ່າຮຽນ
ຊູ່ວຍເຫອ

ຫື

ົ້ ຽວກັບຊີວດ
ີ ໃນການເຮັດວຽກ
ການຮຽນຮູ ກ

ົ້ ບຊມຊນທີູ່ເຈາອາໃສຢູ
ົ້
ູ່ .
ແລະສູ່ ງເສີມການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງເຈາກັ

if

ັ ສິດຄືກນ
ັ ກັບເດັກນ ົ້ອຍຄນອືູ່ນໆບໍ
ຂົ້ອຍຈະໄດົ້ຮບ
ຖົ້າຂົ້ອຍບໍູ່ໄດົ້ອາໃສູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງຂົ້ອຍ?
ົ້
ົ້
ັ ສີດທິຄເື ກູ່ າ, ເດັກທກໆຄນໃນໂລກໃບນີຈະໄດົ້
ັ ສີດທິ
ແມູ່ ນແລົ້ວເຈາຈະໄດົ້
ຮບ
ຮບ
ົ້ ູ່ າ ‘ສິດທິຂອງເດັກ’.
ພາຍໄຕ ົ້ກດໝາຍ ແລະ ມັນເອີນວ
ົ້ ມ, ເຮືອນຊານ,
ີ ກຈະໄດົ້ຮບ
ັ : ມີອາຫານທີູ່ປອດໄພ, ນໍາດື
ເຊັນຕວຢູ່າງຂອງສິດທິທູ່ ເດັ
ົ້ ງຈາກຄວາມຮນແຮງ, ມີເວລາຫູ່ວາງ
ການສກສາ, ການຮັກສາສຂະພາບ, ການປກປອ
ີ ົ້ ດຈະກໍາຕູ່າງໆກັບໝູູ່ເພືູ່ອນ, ການສະແດງຄວາມຄີດເຫັນ, ການຮັບ
ແລະ ການຫນກິ
ຟງັ , ການນັບຖືທາງສາສະໜາ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ພາສາ.
ົ້
ົ້ ູ່ ໄດົ້ດໍາລງຊີວດ
ົ້
ູ່ າເຈາບໍ
ີ ຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາ.
ບໍູ່ມີໃຜຈະປະຕິເສດຕໍູ່ສິດທິເລູ່ ານີເພາະວ
ົ້ ນໄດົ້ລະບຢູູ່ໃນເອກະສານທີູ່ເອີນວ
ົ້ ູ່ າ:
ເຊືູ່ງສິດທິຂອງເດັກນ ົ້ອຍທັງໝດເລູ່ ານີແມູ່
ົ້
ົ້
ູ່ ກັບຂໍມູ
ົ້ ນ
ັ ຍາວູ່າດົ້ວຍສິດທິຂອງເດັກ’. ເຈາສາມາດຖາມຜູ
‘ສນທິສນ
ໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ເຈາໄວໃຈຕໍ
ກູ່ ຽວກັບສິດທິເດັກໄດົ້ເຊັນ: ບກຄນທີູ່ດູແລເຈາ,ົ້ ຍາດພີນ ົ້ອງ ຫ ື ຄູອາຈານ.
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ີ ຂອງຂົ້ອຍບໍ?
ຂົ້ອຍສາມາດມີສູ່ວນຮູ່ ວມໃນການຕັດສີນໃຈຕໍູ່ຊີວດ
ົ້ ສດ
ົ້
ິ ທິໃນການຮັບຮູ ົ້ ແລະ ໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈາໃນທ
ເຈາມີ
ກໆ
ົ້ ຄິ
ົ້ ດເຫັນຂອງເຈາຈະໄດົ້
ົ້
ີ ຂອງເຈາ,ຂໍ
ັ ການພີຈາລະນາ
ບັນຫາທີູ່ກູ່ ຽວກັບຊີວດ
ຮບ
ົ້
ີ ູ່ ວນຮູ່ວມໃນການຕັດສີນ
ແລະ ຮັບຮູ ຢົ້ ູ່ າງຈິງຈັງ.ຕວຢູ່າງເຊັນ: ເຈາຄວນຕົ້
ອງໄດົ້ມສ
ົ້
ັ ບັນ
ໃຈຕໍູ່ກັບໂຮງຮຽນທີູ່ເຈາຈະໄປຮຽນ,
ຕໍູ່ກັບການຮັກສາສຂະພາບ, ບໍູ່ວູ່າຈະເປນ
ົ້
ົ້
ົ້ ດວູ່າ
ີ ຢູູ່ ກັບຄອບຄວຂອງເຈາເອງ
ຫາກູ່ ຽວກັບວູ່າເຈາຈະສາມາດດໍ
າລງຊີວດ
ຫ ື ເຈາຄິ
ົ້ ບໍູ່ວູ່າຈະເປນ
ົ້
ັ ບັນຫາກູ່ ຽວກັບສະຖານທີູ່ເຈາຈະອາໃສຢູ
ູ່ ປະຈບັນ
ມັນບໍູ່ດີສໍາລັບເຈາ,
ົ້
ແລະ ແຜນການສໍາລັບອະນາຄດຂອງເຈາ.
ົ້ ູ່ ຍັງສາມາດສະແດງຄໍາຄິດເຫັນກູ່ ຽວກັບການດູແລຕໍູ່ເຈາໃນສະຖານທີ
ົ້
ົ້
ີ າອາໃສ
ເຈາກໍ
ທູ່ ເຈ
ັ ແນວໃດ ແລະ ຈະໃຫົ້ມີການປບ
ັ ປງແນວໃດສໍາລັບເຈາົ້ ແລະ ເດັກນ ົ້ອຍຄນອືູ່ນໆ
ຢູູ່ເປນ
ທີູ່ຢູູ່ໃນສະພາບແບບດຽວກັບເຈາ.ົ້

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ
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ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການຂອງຂົ້ອຍ
ັ ການພີຈາລະນາບໍ?
ຈະໄດົ້ຮບ
ົ້
ັ ບັນຫາສໍາຄັນໃນການ
ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຈາຈະຖື
ເປນ
ົ້ າຈ
ົ້ ຍ ົ້ອນເຫດນີເຈ
ົ້ ູ່ ງຄວນມີແຜນການ
ີ ຂອງເຈາ.
ຕັດສີນໃຈຕູ່ າງໆທີູ່ກູ່ ຽວກັບຊີວດ
ົ້
ົ້
ລົ້ຽງດູສະເພາະເຊູ່ ງແຜນເລູ່ ານີໄດົ້ລະບ
ລະອຽດຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຈາແລະມີ
ວີ
ົ້ ແຕູ່ກໍູ່ຕົ້ອງອີງ
ທີການແນວໃດເພືູ່ອຈະເຮັດໃຫົ້ໄດົ້ຕາມຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຈາ,
ົ້ ຫຍ
ັ ງແດູ່ທີູ່ຢາກເຮັດຕໍູ່ຊີວດ
ີ
ໃສູ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາຂອງເຈາມີ
ົ້
ົ້
ູ່ ງເສີມການມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງ
ຂອງເຈາໃນອະນາຄ
ດ. ຄນທີູ່ດູແລເຈາຕົ້ອງໃຫົ້ການສ
ົ້
ູ່ ງກູ່ າວ ແລະ ມີການກວດກາຕິດຕາມເປນ
ັ ແຕູ່ ລະໄລຍະຕໍູ່
ເຈາໃນການຂຽນແຜນດັ
ົ້
ົ້ ູ່ ອລາຍງານ (ການຕິດຕາມ
ັ ແຜນ, ມີຜນດີແນວໃດສໍາລັບເຈາເພື
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕ ົ້ອງເຮັດທກໆ 3 ເດືອນ).
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ຂົ້ອຍຄວນຄາດຫັວງຫັຍງຈາກ
ບກຄນທີູ່ດູແລຂົ້ອຍ?
ົ້ ນຄນທີູ່ໄວໃຈໄດົ້ທູ່ ລັ
ີ ດຖະບານໄດົ້ມອບໜົ້າທີູ່ໃຫົ້ຮບ
ັ ຜິດ
ບກຄນທີູ່ດູແລເຈາແມູ່
ົ້ ູ່ ອເວລາທີູ່ເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ົ້ ງເຈາເມື
ີ ຢູູ່ ກັບ
ຊອບເພືູ່ອດູແລ ແລະ ປກປອ
ົ້ ນວ
ົ້ ູ່ າ: ‘ຜູ ລ
ົ້ ບກຄນດັູ່ງກູ່ າວນີເອີ
ົ້ ຽົ້ ງດູ’.
ພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາ.
ົ້ ນ: ມີອາຫານທີູ່ພຽງພໍ, ເຮືອນຊານ,
ົ້ ຽົ້ ງດູຄວນໃຫົ້ການເບີູ່ງແຍງ ລົ້ຽງດູເຈາເຊັ
ຜູ ລ
ົ້ ມກ
ີ ານ
ສູ່ ງເສີມການສກສາຂອງເຈາົ້ ແລະ ການຮັກສາສຂະພາບ, ແນະນໍາໃຫົ້ເຈາໄດົ້
ົ້
ົ້ ງເຈາຈາກຄວາມຮ
ພວພັນຕິດຕໍູ່ກັບຄອບຄວ, ໝູູ່ເພືູ່ອນຂອງເຈາົ້ ແລະ ປກປອ
ນ
ົ້ ບເຈາ.
ົ້
ີ
ແຮງທກໆປະເພດ ຫ ື ສີູ່ງທີູ່ບໍູ່ດີທູ່ ອາດຈະເກີ
ດຂືນກັ
ົ້
ີ ບ
ັ ຜູ ລ
ົ້ ຽົ້ ງດູຢູ່າງກ ົ້ວາງຂວາງເພືູ່ອວູ່າ ເຈາຈະ
ຄວນມີການສູ່ ງເສີມການພວພັນທີດກ
ົ້ ູ່ ຢາກໃຫົ້ຄນອືູ່ນຮູ ົ້
ສາມາດຖາມ, ຂໍຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແລກປູ່ຽນບັນຫາຕູ່ າງໆທີູ່ເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ກູ່ ຽວພັນເຖີງຄວາມຮູ ົ້
ຈັກ ແລະ ຄວນໃຫົ້ການເຄາລບຕໍູ່ຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຈາທີ
ົ້ ນ:
ສືກຂອງເຈາເຊັ

ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ,

ຄວາມເຊືູ່ອຖືທາງສາສະໜາ,

ົ້
ີ ຈີດໃຈ ແລະ ປະຫັວດຂອງເຈາ.
ຊີວດ

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ
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ົ້
ຂົ້ອຍສາມາດພັກຢູູ່ກັບເອືອຍ-ອົ້
າຍນົ້ອງຂອງຂົ້ອຍບໍ?
ົ້
ົ້ ຮບ
ົ້ອງຂອງເຈາໄດົ້
ັ ການດູແລຈາກພາຍນອກທີູ່ບໍູ່ແມູ່ ນຄອບຄວ
ເມືູ່ອເອືອຍ-ອົ້າຍນ
ົ້ ເຈາຈະໄດົ້
ົ້
ັ ຢູູ່ນໍາກັນ. ລັດຖະບານ ແລະ ພາກສູ່ວນຊູ່ວຍເຫອ
ື ສັງຄມ
ຂອງເຈາ,
ພກ
ົ້
ີ ລົ້ຽງບໍູ່ໃຫົ້ເອືອຍ-ອົ້
ຄວນຈະເຮັດທກໆຢູ່າງທີູ່ສາມາດເຮັດໄດົ້ເພືູ່ອຫກ
າຍນ ົ້ອງຂອງ
ົ້ ກແຍກກັນ, ເວັນແຕູ່ຖົ້າການພັກຢູູ່ ນໍາກັນບໍູ່ມີຜນດີຕູ່ ເຈ
ົ້
ໍ າ.
ເຈາຖື
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ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ຂົ້ອຍສາມາດຕິດຕໍູ່ກັບຄອບຄວຂອງຂົ້ອຍບໍ?
ົ້
ົ້ ເມືອໃດ
ົ້ອງໄດົ້ຮັບການສູ່ ງເສີມໃຫົ້ຕດ
ິ ຕໍູ່ພວພັນກັບຄອບຄວຂອງເຈາ,
ເຈາຄວນຕ
ົ້ ການຕິດຕໍູ່ກັບຄອບຄວຈະ
ັ ໄປໄດົ້ ແລະ ມັນບໍູ່ເປນ
ັ ອັນຕະລາຍຕໍູ່ເຈາ.
ກໍູ່ຕາມທີູ່ເປນ
ຊູ່ວຍເຈາົ້ ແລະ ຄອບຄວພັດທະນາສາຍສໍາພັນຂອງເຈາົ້ ແລະ ບາງທີອາດຈະສາ
ົ້
ົ້ ູ່ ງ.
ົ້
ີ ຄັງໃນມື
ມາດເຮັດໃຫົ້ເຈາົ້ ແລະ ຄອບຄວກັບມາຢູູ່ນໍາກັນໄດົ້ອກ
ໃດມື
ໜ
ົ້
ເຈາຄວນໄດົ້ມີ
ສູ່ວນຮູ່ວມໃນການຕັດສີນໃຈຕໍູ່ກັບການຈະຕິດຕໍູ່ກັບຄອບຄວຂອງເຈາົ້
ົ້ ູ່ ສາມາດຕິດຕໍູ່ໂດຍກງກັບບກຄນໃນຄອບຄວຂອງເຈາ,
ົ້ ເຈາຄວນ
ົ້
ແນວໃດ. ຖົ້າເຈາບໍ
ົ້ ນຂູ່າວສານຕໍູ່ກັບພວກເຂາຈາກຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ດູແລເຈາ.
ົ້
ໄດົ້ຮັບຂໍມູ

ົ້
ື ຈນເຖີງມືໃດ?
ຂົ້ອຍຈະໄດົ້ຮັບການຊູ່ ວຍເຫອ
ົ້
ົ້ ນເທູ່ າທີູ່ເຈາຕົ້ອງການ–ຈ
ົ້
ົ້
ເຈາຄວນໄດົ້ມີ
ບກຄນໃດໜູ່ ງດູແລເຈາດ
ນກູ່ ວາວູ່າເຈາຈະສາ
ົ້ ອກ
ົ້
ີ , ຫ ື ຈນກູ່ ວາເຈາຈະມີ
ມາດກັບຄືນໄປພັກຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາໄດົ້
ຄວາມພົ້ອມ
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ຈະດໍາລງຊີວດ
ັ ເອກະລາດ.
ີ ດົ້ວຍຕນເອງຢູ່າງເປນ
ແລະ ເປນ
ົ້ ນ
ັ ແຕູ່
ົ້ ູ່ ສາມາດຕັ
ີ
ລັດຖະບານ ຫ ື ຜູ ທ
ດສີນຄວນໄດົ້ປະເມີນສະຖານະພາບຂອງເຈາເປ
ົ້ ມ
ໍ າຫ
ື ນ
ັ ມີຄວາມຈໍາ
ລະໄລຍະ ແລະ ຕັດສີນໃຈຖົ້າເຫັນວູ່າການດູແລມີຜນດີຕູ່ ເຈ
ົ້ ູ່ ກັບບັນຫານີ ົ້
ັ ທີູ່ຕ ົ້ອງໄດົ້ປູ່ຽນແປງ. ພວກເຂາກໍູ່ຕົ້ອງຖາມຄໍາຄິດເຫັນຈາກເຈາຕໍ
ເປນ
ັ ຕາມທີູ່ໄດົ້ຕກລງກັນ.
ແລະ ຕ ົ້ອງໄດົ້ປະຕິບດ

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ

19

ີ ບໍ?
ຂົ້ອຍສາມາດກັບໄປຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງຂົ້ອຍໄດົ້ອກ
ົ້
ົ້
ູ່ າທີູ່ພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາົ້
ເຈາຄວນຈະສາມາດກັ
ບຄືນໄປຢູູ່ກັບຄອບຄວຂອງເຈາໄດົ້ໄວເທ

ຫື

ົ້ ດຖະບານ ແລະ ຜູ ທ
ົ້ . ເພາະເຫດນີລັ
ົ້ ູ່ ສາ
ີ
ຄນອືູ່ນໆໃນຄອບຄວທີູ່ສາມາດດູແລເຈາໄດົ້
ມາດຕັດສີນຄວນປະເມີນສະຖານະພາບຂອງເຈາົ້ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງພໍູ່ແມູ່
ົ້ ນ
ົ້ ູ່ ອຈະເປນ
ັ ປກະຕິ ແລະ ຕົ້ອງໄດົ້ຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈາເພື
ັ ບູ່ອນ
ຂອງເຈາເປ
ົ້
ົ້
ີ ຄັງ.
ອີງໃນການຕັດສີນໃຈວູ່າເຈາສາມາດກັ
ບໄປຢູູ່ກັບຄອບຄວໄດົ້ອກ
ົ້ ູ່ ຕົ້ອງໄດົ້ມແີ ຜນ
ີ ຄັງກໍ
ຖົ້າເຫັນວູ່າເຈາົ້ ແລະ ພໍູ່ແມູ່ ມີຄວາມພົ້ອມທີູ່ຈະຢູູ່ນໍາກັນໄດົ້ອກ
ົ້
ົ້
ການລະອຽດກູ່ ຽວກັບເວລາໃດ ແລະ ເຈາຈະສາມາດກັ
ບຄືນແນວໃດ. ເຈາຈະໄດົ້
ົ້ ູ່ ຽວກັບແຜນການ ແລະ ມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນທກໆການຕັດສີນໃຈຕໍູ່ກັບແຜນ
ຮັບຮູ ກ
ການ.
ົ້
ົ້ ກຄັງ,
ົ້ ເຈາົ້ ແລະ ພໍູ່ແມູ່ ຄວນຈະໄດົ້ຮບ
ັ
ເມືູ່ອເຈາໄດົ້ກັ
ບມາຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່ ຂອງເຈາອີ
ົ້
ູ່ ຮູ່ວມກັນໄດົ້ເປນ
ັ ຢູ່າງດີ.
ື ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າເຈາຈະສາມາດຢູ
ການຊູ່ວຍເຫອ
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ
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ົ້ າຄນອືູ່ນປະຕິບດ
ັ ຕໍູ່ຂົ້ອຍຢູ່າງບໍູ່ເໝາະສມຫ ື
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ເຮັດໃຫົ້ຂົ້ອຍບາດເຈັບ?
ົ້ ສດ
ິ ທິຈະອາໃສຢູູ່ ໃນສະພາວແວດ
ເຈາມີ
ລົ້ອມທີູ່ປອດໄພ.ບໍູ່ມີໃຜທີູ່ຄວນຈະ
ົ້ ູ່ າງບໍູ່ເໝາະສມຫເື ຮັດ
ັ ກັບເຈາຢ
ປະຕິບດ
ົ້
ໃຫົ້ເຈາບາດເຈັ
ບ,ບໍູ່ວູ່ າຈະທາງຮູ່ າງກາຍ
ົ້ ູ່ ບໍູ່ເໝາະສມຫ ື
ດົ້ວຍການຈັບສໍາພັດເຈາທີ
ົ້ ູ່ ເຮັດໃຫົ້ເຈາເຈັ
ົ້ ບໃຈ.
ດົ້ວຍການໃຊົ້ຄໍາເວາທີ
ົ້ ດຂືນເຈ
ົ້ າຄວນບອກຜູ
ົ້
ັ ຫານີເກີ
ົ້
ຖົ້າມີບນ
ົ້
ໃຫູ່ ຍທີູ່ເຈາໄວໃຈເຊັ
ນ:ບກຄນທີູ່ດູແລ
ເຈາ,ົ້ ພີນອົ້ ງ ຫ ື ຄູອາຈານເພືູ່ອຂໍໃຫົ້
ເພີນຊູ່ ວຍ.
ົ້
ີ ູ່ ເຈ
ີ າສາມາດເຮັ
ື ຖົ້າມີບກຄນປະຕິ
ໃນທກໆປະເທດຈະມີຫາຍວີທທ
ດເພືູ່ອຂໍຄວາມຊູ່ ວຍເຫອ
ົ້
ູ່ ຖືກຕົ້ອງຫເື ຮັດໃຫົ້ເຈາບາດເຈັ
ົ້
ື ເດັກ
ບັດຕໍູ່ເຈາແບບບໍ
ບ ສີູ່ງສໍາຄັນຄື: ໂທຫາໜູ່ວຍງານຊູ່ ວຍເຫອ
ົ້ າທີ
ົ້ ູ່ ສ
ີ ດ; ຕິດຕໍູ່ເຈາໜົ້
ໃນປະເທດຂອງເຈາົ້ ; ໂທຫາຕໍາຫວດຫໄື ປຫາຫົ້ອງການຕໍາຫວດທີູ່ໄກທ
ັ ໜູ່ວຍງານທີູ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປກປອ
ົ້ ງແລະ
ທີູ່ຊູ່ ວຍເດັກນົ້ອຍພາຍໃນປະເທດ (ເຊູ່ ງເປນ
ົ້ ູ່ ໃຫົ້ການຊູ່ ວຍເຫອ
ື ເຈາົ້ ,
ສູ່ ງເສີມສິດທິຂອງເດັກແລະຊາວໜູ່ ມ).ຖົ້າມີອງການຈັດຕັງທີ
ູ່ ອຂໍຄວາມຊູ່ ວຍເຫອ
ົ້
ົ້
ື
ຄອບຄວຂອງເຈາົ້ ຫ ື ຊມຊນຂອງເຈາ,ົ້ ເຈາສາມາດຖາມພະນັ
ກງານທີູ່ເຈາໄວໃຈເພື
(ປກະຕິແລົ້ວບກຄນດັູ່ງກູ່ າວແມູ່ ນ
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ົ້ ງເດັກ’).
‘ພະນັກງານປກປອ
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ົ້ ງຄວາມປອດໄພເດັກ’
‘ພະນັກງານປກປອ

ຫື

ັ ສູ່ ວນຕວຂອງຂົ້ອຍໄດົ້ບໍ?
ີ ວາມເປນ
ຂົ້ອຍຂໍມຄ
ົ້ ນເມືູ່ອເຈາອະນ
ົ້
ັ ສູ່ວນຕວຂອງເຈາແມູ່
ຄວາມເປນ
ຍາດໃຫົ້ບກຄນໃດໜູ່ ງສາມາດສໍາ
ົ້ ສະຖານ, ວັດຖສີູ່ງຂອງ ແລະ ຂໍມູ
ົ້ ນຕູ່ າງໆທີູ່ເຈາໄດົ້
ົ້ ຮກ
ັ ສາ.
ພັດຕວຂອງເຈາ,
ູ່ ເຈາພັ
ົ້
ົ້
ົ້ ກຢູູ່ ກັບຄອບຄວ
ັ ສູ່ວນຕວຂອງເຈາເວລາທີ
ເຈາຄວນໄດົ້ຮັ
ບຄວາມເປນ

ແລະ

ົ້ ູ່ ໄດົ້ຢູູ່ກັບຄອບຄວ.
ຕອນທີູ່ເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ໄດົ້ພກ
ົ້ ູ່ ຄວນໄດົ້ມສ
ັ ສູ່ວນຕວທີູ່
ັ ຢູູ່ກັບຄອບຄວກໍູ່ຕາມເຈາກໍ
ີ ະຖານທີູ່ເປນ
ຖົ້າເຈາບໍ
ົ້ ສໍາລັບການດູ
ົ້
ົ້
ູ່ ຄນດຽວລວມເຖີງພືນທີ
ເຈາສາມາດນໍ
າໃຊົ້,ເມືູ່ອເຈາຕົ້ອງການຢາກຢູ
ແລ

ແລະ

ັ ສູ່ວນຕວຂອງເຈາົ້
ການຮັກສາຄວາມສະອາດຮູ່າງກາຍທີູ່ເປນ

ແລະ

ົ້ ູ່ ຄວນມີພນທີ
ົ້
ົ້ ນວູ່າ:
ື ົ້ ທູ່ ເຈ
ີ າສາມາດເກັ
ເຈາກໍ
ບຮັກສາວັດຖສີູ່ງຂອງທີູ່ສໍາຄັນຂອງເຈາເຊັ
ັ ຂອງສູ່ວນຕວ.
ຕູ ົ້ເກັບຮັກສາວັດຖທີູ່ເປນ

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ
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ຂົ້ອຍຈະໄດົ້ຮັບອະນຍາດໃຫົ້ຮູ ປົ້ ະຫັວດຂອງຂົ້ອຍບໍ?
ົ້ ນສູ່ວນໜູ່ ງຂອງຕວຕນຂອງເຈາົ້ ເຊູ່ ງມັນຈະບອກເຖີງວູ່າເຈາົ້
ປະຫັວດຂອງເຈາແມູ່
ົ້ ຮູບຮູ່າງລັກສະນະທີູ່ແຕກຕູ່າງຈາກຄນອືູ່ນແນວໃດ. ເຈາຄວນ
ົ້
ແມູ່ ນໃຜ ແລະ ເຈາມີ
ັ ົ້ ນ
ື ເຖີງຊືູ່,
ໄດົ້ມີເອກະສານຢງຢ

ນາມສະກນ,

ວັນເດືອນປເີ ກີດ

ແລະ

ົ້
ູ່ ນໆທີູ່ສໍາຄັນຕໍູ່ເຈາເພື
ົ້ ນພືນຖານອື
ົ້ ູ່ ອວູ່າເຈາຈະສາມາດຂໍ
ົ້
ັ
ື ທີູ່ຈໍາເປນ
ຂໍມູ
ການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້
ສໍາລັບເຈາ.

ົ້
ົ້
ັ ຮູ ົ້ຕໍູ່ປະຫັວດຂອງເຈາ,
ເຈາຄວນໄດົ້
ຮບ

ົ້
ຄອບຄວຂອງເຈາ,

ົ້
ສະຖານະພາບໃນປະຈບັນ ແລະ ແຜນການຕໍູ່ອະນາຄດຂອງເຈາ.
ົ້
ົ້ ງ ແລະ ພັດທະນາຊີວດ
ົ້ ຽົ້ ງດູເຈາສາມາດຊ
ູ່ ວຍເຈາົ້ ປກປອ
ີ ຂອງເຈາົ້ ຕວຢູ່າງເຊັນ:
ຜູ ລ
ການເຫັນດີຮູ່ວມກັນໃນການເກັບຮັກສາ ‘ເອກະສານປະຫັວດຂອງເຈາ’ົ້ ຮູ ບພາບ
ົ້ .
ແລະ ພາບຄວາມຊງຈໍາອືູ່ນໆເພືູ່ອບັນທືກເຫດການຕູ່າງໆຂອງເຈາໄວົ້

ົ້
ົ້ ູ່ ງຂົ້ອຍສາມາດໄປດໍາລງຊີວດ
ີ ດົ້
ຂົ້ອຍຮັບຮູ ົ້ວູ່ າມືໃດມື
ໜ
ີ ແ
ີ ນວໃດ?
ວຍຕວຂອງຂົ້ອຍເອງ. ມັນຈະມີວທ
ົ້ ງໄວເປນ
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍຄືມອ
ີ າຍໄດົ້18ປ,ີ ໂດຍທູ່ ວໄປແລົ້ວໃນຫາຍໆປະເທດ
ເມືູ່ອເຈາເຖີ
ົ້
ູ່ ແມູ່ ນເດັກນ ົ້ອຍແລົ້ວຖົ້າອີງຕາມກດໝາຍ ແລະ ເຈາສາມາດອອກໄປຢູ
ົ້
ູ່
ເຈາຈະບໍ
ົ້
ົ້ ຄວາມພົ້ອມ.
ດົ້ວຍຕວຂອງເຈາເອງໄດົ້ຖົ້
າເຈາມີ
ົ້ ອງໄດົ້ມກ
ີ ານກະກຽມທີູ່ຖືກຕອົ້ ງເພືູ່ອຈະອອກ
ເພືູ່ອຢາກໃຫົ້ມີຄວາມພົ້ອມ,ເຈາຕົ້
ັ ເອກະລາດແລະສາມາດປະເຊີນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕູ່ າງໆຂອງໄວໜູ່ ມ
ໄປຢູູ່ ເປນ
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ົ້
ົ້
ົ້ ູ່ ອາໃສຢູູ່ ຂາງ
ູ່ ວຍເຈາໃນການກຽມຕ
ບກຄນທີູ່ດູແລເຈາຄວນຊ
ວເອງເມືູ່ອເວລາເຈາທີ
ົ້
ັ
ົ້ອງສົ້າງແຜນເພືູ່ອພັດທະນາຄວາມຮູ ົ້ ແລະ ທັກສະທີູ່ຈໍາເປນ
ນອກ. ເຈາຄວນຕ
ົ້
ົ້
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ເຈາຢາກເປ
ັ ແລະ ມີສູ່ວນ
ົ້ ູແລເພືູ່ອເຈາຈະກາຍເປ
ຕອນອາໃສຢູູ່ກັບຜູ ດ
ນ
ນ
ົ້ ເຈາຄວນມີ
ົ້ ນ
ົ້
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍຂືນ.
ຮູ່ວມກັບສັງຄມເມືູ່ອເຈາເປ
ແຜນພັດທະນານີກູ່ົ້ ອນເຈາົ້
ົ້
ັ ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍ,ເຊືູ່ງໃນຂັນຕອນການກະກຽມແຜນແມູ່
ຈະອາຍເຖີງໄວເປນ
ນຈະອີງຕາມອາ
ົ້ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ.
ຍຂອງເຈາ,
ົ້ ຮບ
ັ ການສກສາ ແລະ ການຝກອບຮມທີູ່
ແຜນພັດທະນາຄວນຮັບປະກັນວູ່າເຈາໄດົ້
ົ້
ົ້ ງການ
ັ ເພືູ່ອທີູ່ຈະມີຄວາມພົ້ອມໃນການສະໝັກວຽກ. ເຈາສາມາດເຂ
ຈໍາເປນ
າເຖີ
ົ້
ີ ານອືູ່ນໆ, ເຈາຈະໄດົ້
ັ ການຊູ່ວຍເຫອ
ື ທາງດົ້ານ
ຮັກສາສຂະພາບ ແລະ ການບໍລກ
ຮບ
ົ້
ົ້
ົ້ ການ
ີ ດົ້ວຍຕວຂອງເຈາເອງ.
ການເງ ີນທີູ່ພຽງພໍເພືູ່ອລີເລີມການດໍ
າລງຊີວດ
ຖົ້າເຈາພີ
ົ້
ົ້ ນ
ັ ເພືູ່ອຊູ່ວຍໃຫົ້ເຈາເປ
ັ ເອກະລາດເທູ່ າທີູ່
ັ ການສູ່ ງເສີມທີູ່ຈໍາເປນ
ເຈາຄວນຈະໄດົ້
ຮບ
ັ ໄປໄດົ້ ແລະ ປະກອບສູ່ວນຮູ່ວມກັບຊມຊນຄືກບ
ັ ຊາວໜູ່ ມຄນອືູ່ນໆ.
ຈະເປນ

ົ້ ູ່ ສາມາດດໍາລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ກັບພໍູ່ແມູ່
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າເຈາບໍ
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ົ້ າເຈາຢູ
ົ້ ູ່
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ຄນດຽວໃນຕູ່າງປະເທດ
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ຂົ້ອຍຢູູ່ຄນດຽວໃນຕູ່ າງປະເທດທີູ່ໄກບົ້ານເກີດຂອງຂົ້ອຍ.
ໃຜຈະດູແລຂົ້ອຍ?
ົ້ ູ່ ໃນປະເທດທີູ່ບໍູ່ແມູ່ ນປະເທດບູ່ອນເຈາດໍ
ົ້ າລງຊີວດ
ີ ຢູູ່ ແລະ ບໍູ່ມີພູ່ ໍແມູ່ ຫ ື
ຖົ້າເຈາຢູ
ົ້ ດຖະບານຂອງປະເທດນັນຕ
ົ້ ົ້ອງຮັບປະກັນວູ່າເຈາຈະມີ
ົ້
ຄນໃນຄອບຄວດູແລເຈາ,ລັ
ົ້ າຕົ້
ົ້ ອງໄດົ້ຮັບການປກປອ
ົ້ ງແລະສູ່ ງເສີມຄືກນ
ົ້ ຽົ້ ງດູໃຫົ້ການດູແລເຈາ.ເຈ
ັ ກັບເດັກ
ຜູ ລ
ົ້
ນ ົ້ອຍຄນອືູ່ນໆຢູູ່ໃນປະເທດນັນົ້ ແລະ ພວກເຂາຕົ້ອງເຄາລບຕໍູ່ຄໍາຄີດເຫັນຂອງເຈາ,
ົ້
ວັດທະນາທໍາ, ສາສະໜາ, ພາສາ ແລະ ປະຫັວດ ແລະ ເຊືອຊາດ.

ົ້ າເຈາຢູ
ົ້ ູ່ ຄນດຽວໃນຕູ່າງປະເທດ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
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ຂົ້ອຍສາມາດຕິດຕໍູ່ກັບຄອບຄວຂອງຂົ້ອຍໄດົ້ບໍ?
ົ້
ບກຄນທີດູແລເຈາົ້ ແລະ ລັດຖະບານຕົ້ອງຊູ່ວຍເຈາໃນການຕິ
ດຕໍູ່ກັບພໍູ່ແມູ່

ຫື

ຄນໃນຄອບຄວທີູ່ອາໃສຢູູ່ ໃນປະເທດຂອງເຈາົ້ ແລະ ຕີດຕາມເບີູ່ງຖົ້າມັນມີຄວາມ
ົ້ ູ່ ຈະກັບໄປຢູູ່ກັບພວກເຂາ.
ັ ໄປໄດົ້ ແລະ ດີສໍາລັບເຈາທີ
ເປນ

ົ້ ງຈາກສາກນ?
ຂົ້ອຍສາມາດຮັບການປກປອ
ົ້ າຕ ົ້ອງອອກຈາກປະເທດຂອງເຈາຍ
ົ້ ົ້ອນຄວາມຢາົ້ ນກວຊີວດ
ັ ອັນຕະ
ີ ຈະເປນ
ຖົ້າເຈາຈໍ
ົ້
ົ້ ງຈາກສາ
ື ານໃຊົ້ຄວາມຮນແຮງ. ເຈາສາມາດຂໍ
ລາຍເຊັນ: ສງຄາມຫກ
ການປກປອ
ົ້ ກຢູ່າງໜູ່ ງວູ່າ‘ການລີໄພ’).
ົ້
ົ້ າເປນ
ັ ຕົ້ອງໄດົ້ນາໍ ເອກະສານຕູ່ າງໆມາ
ກນ (ຫເື ອີນອີ
ເຈາຈໍ
ົ້ ງຈາກສາກນ.
ສະແດງ ແລະ ມັນຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາດນແນູ່ ເພືູ່ອຈະຮັບການປກປອ
ົ້ າບໍ
ົ້
ົ້ ູ່ ບັນຫານີ.ເຈ
ົ້ ູ່ ຄວນ
ບກຄນທີູ່ດູແລເຈາແລະລັ
ດຖະບານຄວນຕົ້ອງໄດົ້ຊູ່ວຍເຈາຕໍ
ົ້ າມີຄວາມສູ່ຽງຕໍູ່ຊີວດ
ີ ຂອງເຈາົ້ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ກັບຄືນໄປປະເທດຂອງເຈາຖົ້
ົ້ ູ່ ຈະດູແລເຈາ.
ົ້
ຫ ື ຖົ້າບໍູ່ມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍຢູູ່ບູ່ອນນັນທີ

ຂົ້ອຍຈະຖືກກັກຕວບໍ?
ົ້
ູ່ ຖືກກັກຕວເພາະພຽງເຫດຜນເຈາອ
ົ້ ບພະຍກມາຈາກປະເທດອືູ່ນ, ຖົ້າເຈາບໍ
ົ້ ູ່ ໄດົ້
ເຈາຈະບໍ
ົ້ ູ່ ບໍູ່ຄວນຖືກກັກຕວຖົ້າຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍບັງຄັບໃຫົ້ເຈາເຮັ
ົ້ ດ
ເຮັດຜີດຄະດີອາຍາ ແລະ ເຈາກໍ
ບາງສີູ່ງບາງຢູ່າງທີູ່ຜີດຕໍູ່ກດໝາຍ.
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ົ້ າມີເຫດສກ
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ເສີນໃນປະເທດຂອງເຈາົ້

ົ້
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າມີເຫດການສກເສີນເກີດຂືນໃນປະເທດຂອງເຈ
າົ້
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ເຫດການສກເສີນແມູ່ ນຫັຍງ?
ົ້ : ສງຄາມ, ນໍາຖົ້
ົ້ ວມ, ແຜນດີນໄຫວ ຫ ື
ເຫດການສກເສີນໃນປະເທດຂອງເຈາຄື
ັ .
ໄພພີບດ

ົ້ າຄອບຄວຂອງຂົ້ອຍຕົ້ອງການຄວາມຊູ່ ວຍເຫອ
ື
ຈະເກີດຫັຍງຂືນຖົ້
ເພືູ່ອດູແລຂົ້ອຍໃນໄລຍະມີເຫດການສກເສີນ?
ົ້ ເຈາແລະຄອບຄ
ົ້
ົ້
ຖົ້າມີເຫດການສກເສີນຢູູ່ໃນປະເທດຂອງເຈາ,
ວຂອງເຈາຄວນໄດົ້
ື ເຊັນ:ອາຫານ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫອ
ື ທາງການແພດ, ແລະການ
ຮັບການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້
ົ້ ງການບໍລກ
ົ້ ນ:ເຂາໂຮງຮຽນ
ົ້
ື ໃຫົ້ເຂາເຖີ
ີ ານພືນຖານສໍ
ີ ຂອງເຈາເຊັ
ຊູ່ວຍເຫອ
າລັບຊີວດ
ົ້
ື ຈາກຊູ່ຽວຊານເພືູ່ອຊູ່ວຍຕິດຕາມອາການຂອງເຈາ.
ຫ ື ຮັບການຊູ່ວຍເຫອ
ົ້
ູ່ ຖືກແຍກຈາກຄອບຄວຂອງເຈາົ້ ແລະ ຖືກສູ່ ງໄປປະເທດອືູ່ນຍ ົ້ອນມີເຫດ
ເຈາຈະບໍ
ົ້ ູ່ ຈະຮັບການຊູ່ວຍເຫອ
ັ ຕໍູ່ເຈາທີ
ື ທາງການແພດ
ການສກເສີນ, ຖົ້າມັນບໍູ່ມີຄວາມຈໍາເປນ
ົ້
ັ ກໍລະນີພເີ ສດຫເື ພືູ່ອຄວາມປອດໄພ.ໃນກໍລະນີນ,ເຈ
ີ ົ້ າຄວນຕ
ົ້ອງມີຜູໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ໄວ
ເປນ
ົ້
ໃຈໄປນໍາ ແລະ ຕ ົ້ອງມີແຜນການຢູ່າງລະອຽດສໍາລັບການກັບຄືນມາຂອງເຈາ.

ົ້
ໃຜຈະຊູ່ ວຍຂົ້ອຍຖົ້າຄອບຄວຂອງຂົ້ອຍບໍູ່ໄດົ້ຢູູ່ແຫູ່ ງນັນ?
ົ້ ົ້ວູ່າເຈາຢູ
ົ້ ູ່ ຄນດຽວໃນສະພາບເຫດການສກເສີນ, ຜູ ໃົ້ ຫູ່ຍທີູ່ຈະມາຊູ່ວຍເຈາົ້
ຖົ້າເຈາຮູ
ົ້ ນໃຜ ແລະ ຈດລງທະບຽນຮູ ບລັກ
ົ້ ູ່ ອນວູ່າເຈາແມູ່
ໃນເຫດການສກເສີນຄວນຈະຮູ ກ
ົ້ ນຫັຍງ, ເຈາມາຈາກໃສ
ົ້
ສະນະຂອງເຈາົ້ (ຊືູ່ຂອງເຈາແມູ່
ແລະ ອືູ່ນໆ.).
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ື ເດັກນ ົ້ອຍ SOS ລາວ
ໂຄງການບົ້ານຊູ່ວຍເຫອ

ູ່ ງທີູ່ເຈາຕົ້
ົ້
ົ້ ອງການ ແລະ ຍັງຊູ່ວຍໃຫົ້ຮູ ວົ້ ູ່ າບກ
ເຊືູ່ງມັນຈະຊູ່ວຍໃຫົ້ພວກເຂາເຂາໃຈສີ
ົ້ ນໃຜ ແລະ ຢູູ່ໃສ ແລະ ອາດສາມາດຊູ່ວຍໃຫົ້ເຈາກັ
ົ້ ບ
ຄນໃນຄອບຄວຂອງເຈາແມູ່
ົ້
ຄືນຫາຄອບຄວ.ເຈາສາມາດຖື
ກສູ່ ງໄປຢູູ່ກັບບກຄນທີູ່ໄວໃຈໄດົ້ ແລະສາມາດດູແລ
ູ່ ງຈນກູ່ ວາພໍູ່ແມູ່ ຫ ື ບກຄນໃນຄອບຄວຂອງເຈາໄດົ້ຖື
ົ້
ົ້
ເຈາໃນໄລຍະເວລາໃດໜ
ກ
ົ້
ພບເຫັນ ຫ ື ຈນກູ່ ວາມີຄອບຄວໃໝູ່ທີູ່ເໝາະສມກັບຄວາມຕົ້ອງການຂອງເຈາ.

ົ້
ຈະເກີດຫັຍງຖົ້າມີເຫດການສກເສີນເກີດຂືນໃນປະເທດຂອງເຈ
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ັ ພີເສດຕໍູ່ເດັກນ ົ້ອຍ ແລະ ຊາວໜູ່ ມກູ່ ວາ 500 ຄນ
ຂໍຂອບໃຈເປນ
ື ົ້ ວນີ.ົ້
ົ້ ູ່ ໄດົ້ປະກອບສ
ີ
ູ່ ວນຕໍູ່ປມຫ
ຜູ ທ
ົ້
ຕນສະບັ
ບທີູ່ຖືກຕົ້ອງຕາມກດໝາຍຂອງຄູູ່ມືວູ່າດົ້ວຍ

ທາງເລືອກໃນການລົ້ຽງດູເດັກແມູ່ ນມີຢູ່ ູ ຫໍສະມດ Digital
ຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ.
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