ករ

ី យជាគជ័

ពត្ងីកការយត្បើត្លស់ត្បព័នធត្គប់ត្គងព័រ៌មានមដ
“ពួកយ

ស្រសួ

ើងត្រូវយ្វើដំយ

ើ របីយៅបួនគីឡូម ៉ែត្រត្ាន់មរយដើ បីយ្វើបច្ចុបបននភាពនូវឯកសារព័រ៌មាន ួ

មរប៉ែុយ្ណោះ” យនោះជាការយ
ត្គួសារយៅអ្ងគការក
ផ្ដ

់យសវាក មជួ

យត្បើាក់ព័នន
ធ ឹងការមថ្ទំកុមារ

ើកយឡើងរបស់យោក កង សិទ្ធ មដ

ា

ិរត មដ

ជា អ្នកសត្ បសត្ ួ

ជាអ្ងគការ ិនម នរដ្ឋាភិបិល

ួ

ការជួបជុំ

យៅយេរតយសៀ រាបមដ

កុមារងា

រងយត្ាោះកនុងការមសវងរកត្គួសារថ្មី។ អ្ងគការក ា
ិរតផ្ុក
ទ
ត្កដ្ឋសឯកសាររបស់កុមារច្ំនួនពី៥០០យៅ៦០០នាក់យៅកនុងទ្ូឯកសារ ួ របស់ពួការ់។
ឯកសារទំងយនាោះងា

នឹងលរ់បង់ និងទ ទរឲ្យមានការបញ្ូច ព័រ៌មានថ្មីយដ្ឋ ដដ។ យៅឯ
នទីរយពទ្យកុមារអ្ងគរ អ្នកត្គប់ត្គងអ្ងគភាពកិច្ចការសងគ យោក ឌឹ សុភារ ិន លនយរៀបរាប់ថា

រូបថ្រ៖ អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ

បុគគ

អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារមថ្ទំកុមារយដ្ឋ

កច្ិរតទ្ុក

ដ្ឋក់និងមានសុវរាិភាព។

មដ

ចាំលច្់

កនុងការកសាងត្បព័នត្ធ គប់ត្គងការការារកុមារ
ួ មដ មានត្បសិទ្ភា
ធ ពនិងយ្លើ របនឹងរត្ វូ
ការ។ វាពិរជាគួរឲ្យករ់សមាគ

យ់ ៅយព

មដ

ទំងសាាប័នរដានិងឯកជនលនយត្បើត្លស់ត្បព័នយធ នោះ
ួ

សំរាប់កិច្េ
ច ិរេំ

ត្បឹងមត្បងរបស់សហគ ន៏ការារកុមារងា
យត្ាោះ។”

ជំងឺនិ ួ

រង

- Robert Common,

អ្នកជំនាញមផ្នកការារកុមារយៅ Save the Children

ៗមដ

រត្ ូវឲ្យបុគគ
ារ់ជួ

“ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងយនោះជា យ្ាល

។ យនោះគឺជាយជាគជ័

ិករបស់អ្ងគភាពយោកច្ំ្

យព

ដ

់យៅ៣០នាទ្ីយដើ បីមសវងរកកំ

មានយៅយដល៉ែ រឺ ៉ែង់យផ្េងៗាន។ ការផ្ទុកកំ

ិកច្ំ្

យព

យៅយ

យត្បើត្កដ្ឋសមបបយនោះ

ើការមសវងរកត្កដ្ឋសទំងយនាោះយត្ច្ើនជាងយព

មដ

ពួក

យកមងៗទំងយនាោះយៅយទ្ៀរ។

ប៉ែុមនតសាានភាពយនោះអាច្នឹងត្បយសើរយឡើង។ កា

ពីមេ ិថ្ុនាឆ្នំ ុន អ្ងគការក

យពទ្យកុមារអ្ងគរលននឹងកំពុងមរចាប់យផ្ដើ យត្បើត្លស់សាក
អ្ុីន្ឺ

រ់ត្ាយដ្ឋ

រ់ត្ារបស់អ្នក

ា

ិរត និង នទីរ

បងនូវត្បព័នធត្គប់ត្គងព័រ៌មានយៅយ

ើ

ិ រយ្មោះ OSCaR (Open Source Case-Management and Record Keeping) មដ

ត្រូវលនបយងកើរយដ្ឋ

អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ (Children in Families)។

អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារត្គប់ត្គងជាង ២០០ ករ

ី ពីព័រ៌មានកុមារ និងលនជួ

កុមារងា

រង

យត្ាោះជាង៣០០នាក់កុងការមសវ
ន
ងរកជត្ កកនុងត្គួសារថ្មី។ ការមថ្ទំកុមារកំត្ាយៅា ត្គួសារគឺ
ជាដំយ្ោះស្រសា ថ្មី ួ ជំនួសយៅនឹងការច្ិញ្ចឹ កុមារទំងយនាោះយៅកនុង
ឌ កុមារកំត្ា និង
ជា យ្ាល

ជា
អ ង ុនកនុងការច្ិញ្ចឹ កុមារទំងយនាោះឲ្យមានអ្នាគរ

អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ ទ្ទ្ួ

លនជំនួ

ូ

ការត្គប់ត្គង ា ដ្ឋន និងជួ

កុមារកំត្ាេ

យៅា ផ្ទោះ។ ជា ួ

ពី Rotati មដ

និ្ិពី USAID ា រ

Innovations យដើ បីបយងកើរត្បព័នត្ធ គប់ត្គងព័រ៌មានយៅយ
នឹងជំនួ

ៈយព

ើអ្ុីន្ឺ
មដ

ជាត្កុ ហុន ួ

។
អ កា

ពីឆ្នំ២០១៦

ៈគយត្មាង Development

ិ រមដ

អាច្ជួ

ពួការ់កុង
ន

វ ិ្ីមថ្ទំកុមារទំងយនាោះត្រូវលនបដូរ
បយងកើរយគហទ្ំព័រនិងក មវ ិ្ីយៅ

ភិបនំយពញ អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារលនចាប់យផ្ដើ យត្បើត្លស់ OSCaR។ ការយត្បើ ត្លស់ OSCaR លន
មសវង

់បមនា ពី Development Innovations:

www.development-innovations.org

បងាាញថាត្បព័នធយបើកទ្ូោ
អាច្ឲ្យបុគគ
គុ

ិរយឡើងយត្កា ជំនួ

សបបុរស របស់ត្បជាព រដាអាយ រ ិក ា រ ៈទ្ីភានក់
ងារសហរដាអាយ រ ិក យដើ បីអ្ភិបិវឌឍន៍អ្នតរជារិ(USAID)។
េលឹ សារកនុងអ្រាបទ្យនោះ ិន្លុោះបញ្ញ
ច ង
ំ ពីទ្សេនៈរបស់
USAID រ ឺ រដ្ឋាភិបិល សហរដាអាយ រ ិកយឡើ ។

ស ស្រសបនិងមានត្បសិទ្ធភាព ួ

ិកកិច្ចការសងគ មសវងរកព័រ៌មាននិងទ្ិននន័

ភាពដនការមថ្ទំត្កុ យា

បនាទប់ពីទ្ទ្ួ
ច្ំ្ំ៖ អ្រាបទ្យនោះត្រូវលនផ្

អាច្ជាដំយ្ោះស្រសា

មដ

មដ

ពួការ់ត្រូវការ យដើ បីពត្ងឹង

យៅរបស់ពួការ់។

យជាគជ័

កនុងការយត្បើសាក បងរ ៈយព ៦មេ យៅា ប្
ដ យេរតនិងត្កុងច្ំនួន
៨របស់អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ មដ លនជួ ដ ់ត្កុ យា យៅច្ំនួន៤៣៥នាក់យៅត្បយទ្ស
ក ុពជា ពួការ់លនបញ្ូច
កខ
ៈពិយសសថ្មី ួ ច្ំនួនយទ្ៀរយៅកនុង OSCaR យដើ បីពត្ងីក
ត្បព័នធយនោះឲ្យកាន់មរ្ំទ្ូោ ជាង ុន។ កនុងយព ជា ួ ានយនោះ អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារលន
សហការជា ួ

USAID Family Care First យដើ បីទ្ទ្ួ

អ្ងគការយផ្េងៗកនុងការយត្បើ ត្លស់ត្បព័នយធ នោះឲ្យទ្ទ្ួ
ជំនួ

ជា ូ

និ្ិយ

លនអ្រាត្បយោជន៍យពញយ

និង Rotati

ការយត្បើ ត្លស់ និងយបើកអ្នុញ្ញារឲ្យអ្ងគការមដ

របស់ារ់។

សត្មាប់ ប

ដ
ុដ ោះប្
ញ។ ជា ួ

នឹង

ើកទ្ី២ពី Development Innovations យដើ បីពត្ងីកស រាភាពរបស់ OSCaR

អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារលនសហការជា ួ
សត្ ួ

លនជំនួ

ដងយទ្ៀរយដើ បីមករត្ ូវបយច្ចកយទ្ស
យត្បើត្លស់ មកដច្នត្បព័នធយនាោះា រត្ ូវការ

កាន់មរពិយសសយទ្ៀរយនាោះ យគលនផ្
សត្មាប់អ្ងគការមដ

ិរយសៀវយៅ និងវ ីយដអ្ូម

ជាអ្នកយត្បើត្លស់។ េ

ៈយព

មដ

នាំពីវ ិ្ីយត្បើ ត្លស់ OSCaR

អ្ងគការនិងអ្នកផ្ដ

ចាស់ កយត្បើបយច្ចកវ ិទ្ាទ្ំយនើបយនោះ អ្នកយត្បើត្លស់ ួ

ការផ្លលស់បូរពី
ដ
យ្ាល

់យសវាទំងយនោះបនត
ច្ំនួនត្លកដជា

ទ្ទ្ួ

ករយបៀបយត្បើ ត្លស់ថ្ីម ិនទន់ រួ បញ្ូច ទំង រិពីអ្នកយត្បើត្លស់ដដទ្ អ្ងគការកុមារកនុង
ត្គួសារលនបយងកើរជាវ ិធានម
នាំមដ អ្ងគការអ្នកយត្បើ ត្លស់អាច្មសវង
់និងពិភាកាលនយៅ
យព

មានច្ ង

ា រ
ួ

់។

ៈ រិទំងយនោះ អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារលនបយងកើរ OSCaR Wiki មដ

សត្មាប់ម

យនោះត្រូវលនបញ្ូច
ផ្លទ

ជាទ្ំព័រអ្ុីន្ឺ

ិរ

នាំអ្នកយត្បើ ត្លស់កុងការយត្បើ
ន
និងមកដច្នត្បព័នយធ នោះា រត្ ូវការរបស់ារ់។ ទ្ំព័រ
ព័រ៌មានជាត្បចាំយដ្ឋ

បុគគ

ិកអ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ។ ជា ួ

់ពីអ្នកបយច្ចកយទ្ស ពួការ់សងឃឹ ថានឹងអាច្ទ្ប់សាករ់គមាលរបយច្ចកវ ិទ្ាមដ

របស់ារ់កុងការទ្ទ្ួ
ន

ផ្

ត្បយោជន៍ពីឧបករ

នឹងជំនួ

រាំងសទោះដដគូ

៍ ទ្ំយនើបយនោះ។

ចាប់ាំងពីការដ្ឋក់ឲ្យយត្បើ ត្លស់កា

ពីយដើ ឆ្នំ២០១៧យនោះ OSCaR ត្រូវលនអ្ងគការនិងសាាប័ន

ដដគូច្ំនួន១៥យត្បើត្លស់ និងអាច្ជួ

ដ

ត្លស់លននិោ

ថាពួការ់អាច្ត្គប់ត្គងករ

យនោះ និងយត្ច្ើនជាង80%លននិោ
មសវងរកឯកសារកំ

់ត្កុ យា

យៅច្ំនួន ១៦៧៩នាក់។ ៧៥% ដនអ្នកយត្បើ
លន

ជា
អ ង ុនបនាទប់ពីយត្បើ ត្លស់ឧបករ

ថា ពួការ់អាច្សនេំយព

រ់ត្ារបស់ត្កុ យា

៍

យវោលនយត្ច្ើនជាង ុនកនុងការ

យៅ។ យៅកនុងគយត្មាងបនាទប់ អ្ងគការកុមារកនុងត្គួសារ

សងឃឹ ថានឹងអាច្ដ្ឋក់ OSCaR ឲ្យយត្បើ ត្លស់លនយៅយត្ៅត្បយទ្ស និងបច្ចុបបននកំពុងមរនឹងច្រចា
ជា ួ

និងដដគូរបស់យគយៅប្
ដ ត្បយទ្សអាសុី និងអាហ្វហវិក។

