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Child Protection Education - Stage 5

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 5 content.)

ទម្ាប់ ្នាត់្ំរនរិត នរិងកា��ពឹំងទនុកទាក់ទងឈៅនឹងអតតាសញ្ញា ណ
Norms, stereotypes and expectations in relation to identity
កា� ត្ាល់តន្្ែល់ភាពចម្ រោះ នរិងកា�ោក់បញ្ចូលោនា
Valuing diversity and inclusivity
កា�អភរិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងដែលឈសមើភាព នរិងមានកា�ឈោ�ព
Developing equal and respectful relationships

កា�វាយតន្្អាកប្ករិ�យិា នរិងសាថែ នភាពថ្មានសនុវតថែរិភាព ឬោម នសនុវតថែរិភាព
Assessing behaviours and situations as safe or unsafe
អំណាចវជិជាមាន នរិងអវជិជាមានកនានុងទំនាក់ទំនង
Positive and negative power in relationships

កា��ឈំលាភបំពាន នរិងកា�ឈធវេសមបដហស
Abuse and neglect
កា�ទទួលសាគា ល់ នរិងកា�ឈ្្ើយតបឈៅនឹងសាថែ នភាព�ឈំលាភបំពាន
Recognising and responding to abusive situations

ឈភទ នរិងអំឈពើហរិងសា
Gender and violence
កា�ឈ� ើសឈអើង កា�ឈបៀតឈបៀនយាយើ នរិងកា�នរិយាយ្ួលបង្កា ច់
Discrimination, harassment and villification

យនុទ្ធសាមសតាឈែើ្្ើម្រប់ម្រងសាថែ នភាពដែលោម នសនុវតថែរិភាព �ឈំលាភបំពាន នរិងហរិងសាកនានុងទំនាក់ទំនង
Strategies to manage unsafe, abusive and violent situations in relationships

កា�មបាមស័យទាក់ទង កា�តភាជា ប់ នរិងកា�ឈសនាើសនុំជំនួយ
Communication, connections and asking for help

ជឈម ើ្ស្ូ្វឈភទ នរិងសា�ៈសំខាន់ននកា�យល់មព្
Sexual choices and the importance of consent

កា�ចូលឈមបើមបាស់បណាតា ញ នរិងឈសវាក្មសមមាប់ែំបូនាម ន នរិងកា�ោំមទ
Accessing networks and services for advice and support


	Name of school: 
	Participating Year/s: 
	Number of lessons per week: 
	School contact person: 
	Contact telephone number: 
	Check Box 68: Off
	Check Box 69: Off
	Check Box 70: Off
	Check Box 71: Off
	Check Box 72: Off
	Check Box 73: Off
	Check Box 74: Off
	Check Box 75: Off
	Check Box 76: Off
	Check Box 77: Off
	Check Box 78: Off
	Check Box 79: Off
	Check Box 80: Off


