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Child Protection Education - Stage 1

Information for parents and carers

ការអប់រំអំពី្ិរច្ចការពារ្ុរមារ
ព័ត៌មានសកមាប់ឪពុ្រមាតា យ និងអ្ន្រថែទំា
ឈ ម្ ោះសាលាឈ�ៀន
Name of school
កម រ្ិតថ្នា ក់ដែលចូល� ួ្
Participating Year/s
ចំនួនឈ្ឈ�ៀនកនានុង្ួយសប្តា ហ៍
Number of lessons per week
អនាកទំនាក់ទំនងឈៅសាលាឈ�ៀន
School contact person

ឈលខទូ�ស័ព្ទទំនាក់ទំនង
Contact telephone number

សូ្ឈោ�ពមាតាបរិតា នរិងអនាកដែ�កសា

ឆ្នាំ ឈនោះ សរិស្សឈ�ៀនឈៅកម រ្ិតថ្នា ក់ដែលបង្ហា ញខាងឈលើ នឹងទាក់ទរិនកនានុង ន្ុខវជិ្ជា ដែលបាច់ កា�អភរិវឌ្ឍផ្្ទ ល់ខួ្ន កា�អប់�សំនុខភាព 
 នរិងរាងកាយ (Personal Development, Health and Physical Education (PDHPE))។

ដ្នាកននក្មវធិើ PDHPE �បស់សាលាឈ�ៀនឈយើង � ួ្ មានកា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា�ដែលចំាបាច់។ មាតរិកាខ្ោះដែលបាន 
បឈមងៀនកនានុងកា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា� ទាក់ទងនឹងបញ្ហា �ឈសើបទំាងឡាយ។ សាលាឈ�ៀននឹងបឈមងៀនមាតរិកាឈនោះកនានុងលំនំា

 ្ួយដែលស្មសបតា្អាយនុសរិស្ស។

មាតរិកាជ្ក់លាក់ដែលនឹងម្របែណតា ប់ឈៅកនានុងកា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា� មតរូវបានបង្ហា ញឈៅទំព័�បនា្ទ ប់ឈនោះ។

សមមាប់ព័ត៌មានបដនថ្ែ សតាើពើ កា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា� សូ្ចូលឈ ើ្ល Child protection and respectful 
relationships education (កា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា� នរិងទំនាក់ទំនងដែល្ួរ�ឱ្យឈោ�ព) ឈៅឈលើវ នុបិនសែ៍ PDHPE  
�បស់មកសួងអប់�។ំ

ចំនួនឈ្ឈ�ៀនកនានុង្ួយសប្តា ហ៍សមមាប់មតើមាសឈនោះ ដែលកា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា�នឹងមតរូវបានបឈមងៀន មានបង្ហា ញជូន
 ខាងឈលើ។

មបសរិនឈបើអនាកចង់បានព័ត៌មានបដនថ្ែ  សូ្ទាក់ទង្កអនាកទំនាក់ទំនងឈៅសាលាឈ�ៀ នដែលមានឈ ម្ ោះ នរិងឈលខទូ�ស័ព្ទ 
បង្ហា ញជូនខាងឈលើ។

សសវា្រម្មអ្ន្រប្រថកបភាសាតាមទូរស័ព្ទ
មបសរិនឈបើអនាកមតរូវកា�អនាកបកដមបភាសា ឈែើ្្ើជួយអនាកទាក់ទង្កសាលាឈ�ៀន សូ្ទូ�ស័ព្ទឈៅឈសវាក្មអនាកបកដមបភាសាតា្ 
ទូ�ស័ព្ទ ឈលខ 13 14 50 ឈហើយឈសនាើសនុំអនាកបកដមបជ្ភាសា�បស់អនាក។ មបតរិបតតារិក�នឹងទូ�ស័ព្ទឈៅសាលាឈ�ៀន ឈហើយឈ�ៀបចំ 
អនាកបកដមបតា្ដខ្សទូ�ស័ព្ទឈែើ្្ើជួយកនានុងកា�សន្ទនា។ អនាកនឹង រ្ិនមតរូវឈ្រ្ររិតនែ្សមមាប់ឈសវាក្មឈនោះឈទ។

ឈោយកតាើឈោ�ព

នាយកសាលា

Khmer

(Principal)

https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/key-learning-areas/pdhpe/child-protection-and-respectful-relationships-education


មាតរិកាដែលនឹងម្របែណតា ប់ឈៅកនានុងកា�អប់�អំំពើករិច្ចកា�ពា�កនុមា� � ួ្ មាន៖

Khmer

The content which will be covered in child protection education includes:

(Staff to tick the relevant boxes below for Stage 1 content.)

អា�្មណ៍ នរិងមបតរិក្មននរាងកាយ
Feelings and body reactions
ទំនាក់ទំនងជ្្ួយអនាកែនទ
Relationships with others 

�ឈបៀបដែល្ននុស្សយកចរិតតាទនុកោក់ចំឈពាោះោនា ឈៅវញិឈៅ្ក
How people care for each other

ដ្នាករាងកាយ (អង្គជ្តរិ នរិងឈមរៅអង្គជ្តរិ)
Body parts (private and non-private)
កា�ផ្្ស់បតាូ�កនានុងរាងកាយ នរិងស្តថែភាពចាប់តំាងពើកំឈណើ ត
Changes in body and abilities since birth

សរិទ្រិ នរិងកា�ទទួលខនុសមតរូវ
Rights and responsibilities

មក រ្ុ សរិស្សជ្ក្មសរិទ្រិ�បស់
Groups students belong to

កា�ស្្នុតឈធវើបាប
Bullying 

កា�ទទួលសា្គ ល់ នរិងកា�ឈ្្ើយតបឈៅនឹងសាថែ នភាពដែលមានសនុវតថែរិភាព នរិងោម នសនុវតថែរិភាព
Recognising and responding to safe and unsafe situations

ទំនាក់ទំនងវជិជាមាន នរិងបណ្តា ញោំមទ
Positive relationships and support networks

យនុទស្ាមសតាឈែើ្្ើ�កសាសនុវតថែរិភាព នរិងសនុំជំនួយ
Strategies to stay safe and ask for help

កា�ប៉ោះពាល់ដែលស្�្្យ នរិង រ្ិនស្�្្យ
Appropriate and inappropriate touching

កា�មបាមស័យទាក់ទង នរិងកា�សហកា�ជ្្ួយអនាកែនទតា្�ឈបៀបដែលមានកា�ឈោ�ព
Communicating and cooperating with others in a respectful way

ឈធវើកា�សឈម្ចចរិតតាឈោយសនុវតថែរិភាព
Making safe decisions
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