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ພາກສະເໜີການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ
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1.1 ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເດັກຍິງ
ເດັກຍິງທຸກຄົນມີສິດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ.
ແຕ່ເດັກຍິງທົ່ວໂລກຈຳນວນ 130 ລ້ານຄົນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ແຕ່ກ່ອນເກີດວິກິດໂຄວິດ-19.
ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງ 11 ລ້ານກວ່າຄົນ
ບໍ່ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ.

ຖ້າຈຳນວນເດັກຍິງໃນຫ້ອງຮຽນມີໜ້ອຍ
ກໍຈະມີແມ່ຍິງຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຈະສາມາດສ້າງ
ປະໂຫຍດທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດ.
ຫາກເດັກຍິງເສຍໂອກາດ ພວກເຮົາທຸກຄົນຈະເສຍໂອກາດ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
“ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເດັກຍິງ” _ ມາຊ່ວຍກັນໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເດັກຍິງທຸກຄົນໄດ້
ຮຽນໜັງສື ແລະ #ການຮຽນຮູ້ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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1.2 ການສຶກສາໃນຍຸກໂຄວິດ-19
ໃນທົ່ວໂລກ ລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ປິດໂຮງຮຽນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໂຄວິດ-19. ສຳລັບເດັກຍິງສ່ວນຫຼາຍ ການສືບຕໍ່ການຮຽນໃນໄລຍະປິດໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່
ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື, ພ້ອມທັງທັກສະທາງດ້ານດິຈິຕອນ.

ໄລຍະການແຜ່່ລະບາດສູູງສຸຸດແມ່່ນ
ເດືືອນ ເມສາ ປີີ 2020, ປະຊາກອນ
ນັັກຮຽນທົ່່�ວໂລກຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍກວ່່າ
90% ໄດ້້ຮັັບຜົົນກະທົົບຈາກ
ການປິິດໂຮງຮຽນໃນ 200 ປະເທດ.
ການປິິດໂຮງຮຽນສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�
ນັັກຮຽນຈຳຳ�ນວນຫຼຼາຍກວ່່າ 1.5
ຕື້້�ຄົົນ, ລວມມີີເດັັກຍິິງຫຼຼາຍກວ່່າ
760 ລ້້ານຄົົນ.

64% ຂອງປະເທດທີ່່�ມີີລາຍໄດ້້ຕ່ຳ��ຳ
ໄດ້້ໃຊ້້ວິທ
ິ ະຍຸຸເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ
ຄວາມຕໍ່່�ເນື່່�ອງຂອງການຮຽນຮູ້້�
ໃນການສຶຶກສາຊັ້້�ນປະຖົົມ, ຕໍ່່�ກັັບ
42% ຂອງປະເທດທີ່່�ມີີລາຍໄດ້້
ປານກາງລະດັັບສູູງ.

74% ຂອງບັນດາປະເທດທີ່
ມີລາຍໄດ້ປານກາງລະດັບຕ່ຳ
ໄດ້ນຳໃຊ້ລາຍການໂທລະພາບ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ
ຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນຮູ້ໃນ
ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ, ຕໍ່ກັບ
36% ຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍ
ໄດ້ຕໍ່າ.

ປະມານ 40% ຂອງບັນດາປະເທດ
ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ລາຍໄດ້
ປານກາງລະດັບຕ່ຳ ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ
ການສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນທີມ
່ ີ
ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກລະເລີຍໃນ
ໄລຍະວິກິດຈາກໂຄວິດ-19. ຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດຳລົງ
ຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທຸກຍາກ ແລະ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ມີຄວາມພິການ,
ຫຼື ມາຈາກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ.

ສະພາບການເບື້ອງຕົ້ນຂອງບັນດາ
ປະເທດທີມ
່ ລ
ີ າຍໄດ້ຕຳ່ ແລະ ປານກາງ
ບໍ່ມີຄວາມເອື້ອອຳນວຍຢ່າງຈະແຈ້ງ
ເພື່ອສຳເລັດການຫັນປ່ຽນໄປສູ່
ການຮຽນແບບອອນລາຍ. ໃນບັນດາ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ປະຊາກອນ
ທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ມີພຽງ 52%. ໃນ
ລະດັບປະເທດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ມີພຽງແຕ່
12% ໃນປະເທດ ຈາດ, 14%
ໃນປະເທດ ບູກກິນນາ ຟາໂຊ,
18% ໃນປະເທດ ໄນເຈີ, 19%
ໃນສາທາລະນາລັດ ກົງໂກ ແລະ
26% ໃນປະເທດ ລີເບເຣຍ.

ລະບົບການຮຽນຮູ້ອອນລາຍຖືກ
ນຳໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການສຶກສາຊັນ
້ ປະຖົມ
ແລະ ມັດທະຍົມ ປະມານ 55%
ຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ,
73% ຂອງປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້
ປານກາງລະດັບຕ່ຳ ແລະ 93%
ຂອງປະເທດທີມ
່ ລ
ີ າຍໄດ້ປານກາງ
ລະດັບສູງ.

ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວທີ່ມີ
ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢູ່ເຮືອນ
ແມ່ນ 47% ໃນປະເທດກຳລັງ
ພັດທະນາ ແລະ 12% ໃນ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນ
ປີ 2019 ຕໍ່ກັບ 87% ໃນ
ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ.

ບົດຮຽນຖອດຖອນຈາກອະດີດ, ເຊັນ
່ :
ອີໂບລາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິກິດ
ດ້ານສຸຂະພາບສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆ
ຄົນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະບັນດາ
ເດັກຍິງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງສ່ວນ
ຫຼາຍບໍ່ສາມາດຈະກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ
ອີກ.
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ພວກເຮົາສົ່ງເສີມ
ຊີ້ນຳໃຜ?
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ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຊີ້ນຳໃຜ?
2.1 ເດັກຍິງເຊິ່ງໂຮງຮຽນເຂົາ
ຍັງປິດຢູ່

2.2 ເດັກຍິງເຊິ່ງໂຮງຮຽນເຂົາ
ໄດ້ເປີດຄືນ

2.3 ເດັກຍິງທີບ
່ ໄ່ໍ ດ້ເຂົາ້ ໂຮງຮຽນ
ກ່ອນໂຄວິດ-19

ໃນໄລຍະໂຮງຮຽນຍັງປິດຢູ່, ເດັກຍິງ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສາມາດ
ສືບຕໍ່ການຮຽນ.

ໃນປະເທດທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່
ເດັກຍິງບາງຄົນອາດຈະບໍ່ໄດ້ກັບຄືນ
ໂຮງຮຽນ.

ແຕ່ກ່ອນເກີດວິກິດໂຄວິດ-19 ມີເດັກ
ຍິງເກືອບເຖິງ 130 ລ້ານຄົນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນ.

ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນຂື້ນກັບ
ການເຂົາ້ ເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ທັກສະດ້ານ
ດິຈຕ
ິ ອນ. ການຮຽນຮູດ
້ ວ
້ ຍເຕັກໂນໂລຊີ
ຂັນ
້ ພືນ
້ ຖານ ຕ້ອງຖືກນຳໃຊ້ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນ
ການຮຽນຮູ້ ສຳລັບເດັກຍິງ ຫຼື ປະສົມປະສານ
ວິທີຮຽນຮູ້ ໂດຍນຳໃຊ້ການຮຽນຮູແ
້ ບບ
ປາສະຈາກເຕັກໂນໂລຊີ, ແບບໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ແບບໃຊ້
ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ.

ເດັກຍິງມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່
ໂຮງຮຽນ ຖ້າພວກເຂົາຈຳເປັນຕ້ອງຢູບ
່ າ້ ນ
ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ ແລະ ດູແລສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວ ຫຼື ຖ້າຄອບຄົວຂອງພວກ
ເຂົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນ ແລະ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:
ເຄືອ
່ ງແບບນັກຮຽນ, ອຸປະກອນການຮຽນ
ແລະ ພາຫະນະ.

ໃນບັນດາປະເທດທີມ
່ ລ
ີ າຍໄດ້ຕຳ່ , ຍິງໜຸມ
່
ຈຳນວນ 69 ຄົນຈົບການສຶກສາລະດັບ
ມັດທະຍົມຕໍກ
່ ບ
ັ ຊາຍໜຸມ
່ ຈຳນວນ
100 ຄົນ.

ສຳລັບເດັກຍິງຈຳນວນຫຼາຍ, ໂຮງຮຽນ
ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ
ສັງຄົມ, ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນ ແລະ
ການປົກປ້ອງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ
ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງ
ພວກເຂົາໃນໄລຍະປິດໂຮງຮຽນ.
ໂຄງການສິດສອນທາງໄກ, ລວມທັງ
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຜ່ານວິທະຍຸ
ແລະ ໂທລະພາບສາມາດທ້າທາຍ
ມາດຕະຖານສັງຄົມດ້ານລົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ແລະ ສະໜອງຂໍມ
້ ນ
ູ ກ່ຽວກັບການບໍລກ
ິ ານ
ທີ່ມີ.

ບາງຄົນອາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ ຫຼື ຕ້ອງຂາຍຕົວເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານ. ບາງຄົນອາດຈະ
ປະເຊີນກັບການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ
ຫຼື ການຖືພາບໍ່ປາດຖະໜາ.
ຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມຂື້ນກັບບັນດາ
ນັກຮຽນຍິງໃນຄອບຄົວທີ່ດ້ອຍໂອກາດ,
ເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ
ແລະ ບ່ອນທີກ
່ ານດູແລເດັກນ້ອຍມີຈຳກັດ.
ພວກເຮົາຈົ່ງຕ້ອງເຮັດທຸກວິທີເພື່ອ
ໃຫ້ເດັກຍິງທຸກຄົນສາມາດກັບຄືນສູ່
ໂຮງຮຽນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ຢ່າງຫນ້ອຍໃນ 20 ປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນບັນດາປະເທດອະນຸພາກພືນ
້ ຊາຮາຣາ
ອາຟຣິກາ, ມີແມ່ຍງິ ຊົນນະບົດທີທ
່ ກ
ຸ ຍາກ
ຕ່ຳກວ່າ 1% ຈົບການສຶກສາຊັນ
້ ມັດທະຍົມ.
ຄວາມທຸກຍາກສົງ່ ຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ຕໍເ່ ດັກຍິງ. ໃນບັນດາປະເທດທີມ
່ ລ
ີ າຍໄດ້
ຕ່ຳ, ທັງໝົດມີເດັກຍິງຈຳນວນ 60 ຄົນ
ຈາກກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳສຸດ
ລົງທະບຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕໍ່
ກັບເດັກຊາຍຈຳນວນ 100 ຄົນຈາກກຸມ
່
ປະຊາກອນດຽວກັນນີ.້
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນນີ້ ບໍ່ຕອບໂຕ້
ພຽງແຕ່ວກ
ິ ດ
ິ ໂຄວິດ-19 ເທົາ່ ນັນ
້ , ຍັງໃຊ້
ເປັນໂອກາດໃນການສົງ່ ເສີມນະວັດຕະກຳ
ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງຂອງລະບົບການສຶກສາ
ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຢືດຢຸນ
່ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ບໍ່ສະເໝີພາບອື່ນໆໃນການສຶກສາ ແລະ
ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ.

ຈົ່ງເລີ່ມປະຕິບັດ ແລະ ຊ່ວຍພວກເຮົາຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ໃນຂະແໜງການອື່ນ!
ພວກເຮົາສົ່ງເສີມຊີ້ນຳໃຜ? | 07
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3.1 ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳແມ່ນຫຍັງ?
ການສົງ່ ເສີມຊີນ
້ ຳມີຈດ
ຸ ປະສົງເພືອ
່ ສົງ່ ອິດທິພນ
ົ ຕໍກ
່ ານຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາຜູນ
້ ຳ
ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກຄົນໃນສັງຄົມສາມາດ:

ໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຟັງສຽງຂອງຕົນ.
ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງຕົນ.
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ສິ່ງປາດຖະໜາຂອງຕົນ
ເມື່ອມີການຕັດສິນໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງຕົນ.

ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຄິດເຫັນແມ່ນວຽກການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳ.
ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດັບຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງອິດທິພົນຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີ
ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ເຊັ່ນ: ທີ່ປຶກສາລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລັດຖະບານ,
ສະພາບໍລິຫານ, ນັກການສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ທຶນ
ໂຄງການ.
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3.2 ຕັ້ງຄຳຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງ
1.

ການສຶກສາຂອງນັກຮຽນຍິງຖືກຂັດຂວາງຍ້ອນໂຄວິດ-19 ບໍ?

2.

ນັກຮຽນຍິງສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນແບບທາງໄກບໍ?

3.

ນັກຮຽນຍິງສາມາດເຂົ້າຮ່ວມການຮຽນທາງໄກໃນລະດັບດຽວກັນກັບນັກຮຽນຊາຍບໍ?

4.

ຈະມີການສອນທົດແທນ ຫຼື ມາດຕະການອື່ນໆ ເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມຮູ້ທີ່ອາດຈະຫາຍໄປບໍ? ການສອນທົດແທນ
ນັ້ນຈະຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງນັກຮຽນຍິງໄດ້ແນວໃດ?
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5.

ໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່ບໍ?

6.

ທັງນັກຮຽນຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນຍິງໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນບໍ?

7.

ທ່ານຮູ້ຈັກນັກຮຽນຍິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນບໍ?

8.

ຜົນກະທົບທີ່ມີຕໍ່ນັກຮຽນຍິງຈາກການປິດໂຮງຮຽນໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

ຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍກຳນົດຈຸດເລີ່ມຕົ້ນການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ແລະ ວິທີການກຳນົດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.
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ຖ້າມີເດັກຍິງໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽນແບບທາງໄກໃນໄລຍະປິດໂຮງຮຽນ ຫຼື ຖ້າໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່ ແຕ່ເດັກຍິງ
ບາງຄົນບໍ່ສາມາດກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ, ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳຂອງທ່ານສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນການທີ່ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ການສົ່ ງ ເສີ ມ ຊີ້ ນ ຳຂອງ
ທ່ າ ນຄວນສື ບ ຕໍ່ ຈົ ນ ກວ່ າ
ເດັກຍິງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາ.
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3.3 ກຳນົດຈຸດປະສົງ
ການກຳນົດຈຸດປະສົງຈະຊ່ວຍໃຫ້ວຽກການສົງ່ ເສີມຊີນ
້ ຳຂອງທ່ານສຳເລັດ. ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານຕ້ອງມີລກ
ັ ສະນະສະເພາະເຈາະຈົງ,
ສາມາດວັດຜົນໄດ້, ເຮັດໄດ້ ແລະ ມີກຳນົດໄລຍະເວລາ. ທ່ານຕ້ອງຮູ້ຈັກຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຊຳນານຂອງຕົນ ແລະ
ວາງແຜນວຽກການສົ່ງເສີມຂອງທ່ານອີງໃສ່ຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຊຳນານເຫຼົ່ານັ້ນ.
ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານຈະກຳນົດໂດຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ທ່ານມີສຳລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍແຕ່ລະກຸ່ມ. ທ່ານສາມາດປັບຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອກຳນົດຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ. ຢ່າລືມວ່າທ່ານສາມາດກັບຄືນໄປຫາຈຸດປະສົງຂອງ
ທ່ານໄດ້ສະເໝີ ແລະ ສາມາດປ່ຽນຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານ!
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກຍິງ

ຂໍ້ສະເໝີ

ຈຸດປະສົງທີ່ເປັນໄປໄດ້

ສົງ່ ເດັກຍິງກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນເມືອ
່ ປອດໄພ.
ຖ້າໂຮງຮຽນປິດ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກຍິງສືບຕໍ່
ການຮຽນດ້ວຍວິທີອື່ນໆ.

ເຂົ້າເຖິງຜູ້ປົກຄອງ X ຄົນ ພາຍໃນວັນທີ
Y ໂດຍຜ່ານການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ,
ການຊັກຊວນ, ການແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ
ແລະ ການໂຄສະນາດ້ວຍສືສ
່ ງັ ຄົມອອນລາຍ.

ປົກປ້ອງໃຫ້ເດັກຍິງປອດໄພເມືອ
່ ພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.

ຊວນ X ຄອບຄົວໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມລົງທຶນ
ເຂົ້າໃນການຮຽນຂອງລູກສາວພວກເຂົາ.

ກະຕຸ້ນຊຸກຍູ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງ
ທ່ານ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກຍິງ
ໄດ້ສືບຕໍ່ການຮຽນ.

ຕົວແທນຂອງທ້ອງຖິ່ນ/ຜູ້ຮັບ
ຜິດຊອບນະໂຍບາຍ/ບຸກຄະລາກອນ
ທາງການສຶກສາ

ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ/ວິທະຍຸ/
ນັກຂ່າວ

ພັດທະນາແຜນການການຕອບສະໜອງ
ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ແຜນການຟື້ນຟູ
ຕໍ່ກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຄຳນຶງເຖິງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເດັກຍິງ ແລະ ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ພວກເຂົາກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ.

ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຕົວແທນຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ຈຳນວນ X ຄົນ ພ້ອມທັງອະທິບາຍບັນຫາ
ແລະ ຂໍພົບພວກເຂົາ.

ຊອກຫາ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງຂອງເດັກຍິງຜູ້ທີ່
ຕ້ອງການກັບຄືນສູ່ການຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ການສຶກສາທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນຊີວິດ
ຂອງເດັກຍິງ.

ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມໃນໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນ
ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງບົດ.

ອະທິບາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະປະເຊີນ
ເມືອ
່ ພວກເຂົາອອກຈາກໂຮງຮຽນ (ເຊັນ
່ :
ການຖືພາທີ່ບໍ່ປາດຖະໜາ, ການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ
ການລ່ວງລະເມີດ).

ພົບຕົວແທນຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄົນ ແລະ
ຊັກຊວນພວກເຂົາໃຫ້ຊຸກຍູ້ການຮຽນຂອງ
ເດັກຍິງໃນສະພາບການໂຄວິດ-19.

ໃຫ້ສຳພາດທາງວິທະຍຸຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງ.
ອອກຂ່າວໂທລະພາບເພື່ອສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຢ່າງ
ໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງ.

ສົ່ງເສີມວິທີການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກຍິງເມື່ອພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
ກະຈາຍສຽງຂອງເດັກຍິງດ້ອຍໂອກາດ,
ຖືກລະເລີຍ ແລະ ອອກຈາກການຮຽນ.
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3.4 ວາງແຜນນຳໃຊ້ ຊ ັບ ພະຍາກອນ ແລະ
ຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງທ່າ ນ
ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ.
ທ່ານສາມາດສ້າງຕາຕະລາງດັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອກຳນົດຊັບພະຍາກອນຂອງທ່ານ, ຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະລືມພິຈາລະນາ ແລະ
ຈັດກຽມແຜນງົບປະມານ.
ຖ້າທ່ານເຫັນວ່າຊັບພະຍາກອນຂອງທ່ານບໍ່ພຽງພໍ, ທ່ານຈະຕ້ອງຊອກຫາວິທີຕ່າງໆ ເພື່ອຕື່ມໃສ່ອັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ. ແຜນງົບປະມານ
ທີ່ລະອຽດ ພ້ອມກັບຄຳອະທິບາຍທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຈຳເປັນເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ (ເຊັ່ນ:
ເງິນເດືອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ, ຄ່າຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ການສື່ສານ) ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການລະດົມທຶນ.
ຊັບພະຍາກອນ

ຈຳນວນເງິນທີ່ມີ

ຈຳນວນເງິນທີ່ຈຳເປັນ

ແຫຼ່ງທີ່ເປັນທ່າແຮງ

ທຶນ

ຈຳນວນເງິນທຶນທີມ
່ ໃີ ນປະຈຸບນ
ັ
ສຳລັບການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ
ມີເທົ່າໃດ?

ຈຳນວນເງິນທຶນທີ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງທ່ານ
ມີເທົ່າໃດ?

ພາຄີ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃດ
ທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນທຶນ
ສຳລັບການໂຄສະນາປະຊາ
ສຳພັນ?

ຄົນ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ສະມາຊິກ
ທີມງານ ແລະ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງ
ທ່ານມີຈຳນວນເທົ່າໃດ?

ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານປະສົບການ
ຫຼື ທັກສະທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງ
ທ່ານບໍ?

ທ່ານສາມາດຈັດການຝຶກອົບຮົມ
ທັກສະທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີ
ໄດ້ບໍ? ມີວິທີການເຮັດໃຫ້ຫຼາຍ
ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດ?

ພາຄີ

ພາຄີໃດ (ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື
ອົງການຈັດຕັງ້ ຊອງລັດຖະບານ)
ເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ
ປະຊາສຳພັນ?

ພາຄີໃດແດ່ທຄ
່ີ ວນມີສວ
່ ນຮ່ວມ?

ມີພາກສ່ວນອື່ນທີ່ອາດຈະມີ
ທ່າອ່ຽງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບໍ
ເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີ
ອິດທິພົນ?

ຜູ້ມີອິດທິພົນ

ສາຍພົວພັນມີອິດທິພົນໃດ
(ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ຄົນມີອິດທິພົນ,
ຜູ້ນຳຊຸມຊົນ, ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່
ພ້ອມຊ່ວຍເຫືຼອການໂຄສະນາ
ປະຊາສຳພັນ?

ມີຄົນທີ່ມີອິດທິພົນຄົນອື່ນທີ່
ມີທ່າແຮງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອການ
ໂຄສະນາປະຊາສຳພັນບໍ?

ທ່ານຈະຮັບເອົາພວກເຂົາ ຫຼື
ສ້າງສາຍພົວພັນກັບພວກເຂົາ
ແນວໃດ?

ຂໍ້ມູນ

ທ່ານໄດ້ເຮັດການຄົນ
້ ຄວ້າພຽງພໍບໍ
ເພື່ອດຳເນີນການການໂຄສະນາ
ປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ?

ທ່ານຂາດຂໍ້ມູນ/ເລື່ອງເລົ່າທີ່
ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງ
ທ່ານບໍ?

ທ່ານຈະສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນ
ຫຼື ເລື່ອງເລົ່າເພີ່ມເຕີມແນວໃດ
ເພືອ
່ ເຜີຍແຜ່ຂຄ
້ໍ ວາມຂອງທ່ານ?
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ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເປັນທ່າແຮງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ

ການຈັດກິດຈະກຳລະດົມທຶນ/
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ

ຊອກຫາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາດສະໜັບສະໜູນ
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານ

ຊອກຫາທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ພາກລັດ ຫຼື ພາກເອກະຊົນ

ຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກ
ຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ

ສ້າງພາຄີ, ພັນທະມິດ ແລະ ສຳພັນກັບກຸ່ມສະໜັບສະໜູນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອສະເໜີຂໍທຶນຮ່ວມກັນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້
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3.5 ຄູ່ມືການຂຽນເນື້ອໃນ
ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ຄວາມສຳລັບການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານ.

3.5.1 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບສູງ
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນທະມິດທາງການສຶກສາລະດັບໂລກຂອງ
ອຸຍແນສໂກ)

ໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງຫຼາຍກວ່າ 760 ລ້ານ
ຄົນໃນໂລກ ບໍ່ໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ.
ແຕ່ກ່ອນໂຄວິດ-19, ເດັກຍິງ 130 ລ້ານຄົນ ບໍ່ໄດ້
ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
ອຸຍແນສໂກ ຄາດຄະເນວ່າເດັກຍິງ ແລະ ຍິງໜຸ່ມ
ຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງທີຈ
່ ະບໍກ
່ ບ
ັ ຄືນ
ສູ່ໂຮງຮຽນຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19.
ຜົນກະທົບຂອງວິກິດທາງດ້ານສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ
ມີຄວາມຮຸນແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ເດັກຍິງ.
ເດັກຍິງທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາມີທ່າອ່ຽງຫຼາຍກວ່າ
ທີ່ຈະມີລາຍໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ມີວຽກທີ່ເໝາະສົມ
ຕາມຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ. ການຮຽນເພີ່ມເຕີມໜຶ່ງປີ
ສາມາດເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງໄດ້ເຖິງ 20%.

ໃນ 9 ປະເທດ (ອັຟການິສະຖານ, ເບນິນ, ຈາດ, ເອທິໂອເປຍ,
ກີເນຍ, ມາລີ, ໄນເຈເຣຍ, ປາກີສະຖານ ແລະ ເຊເນການ),
ເດັກຍິງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ໜ້ອຍກວ່າສອງປີ. ທີປ
່ ະເທດ ກີເນຍ ແລະ ປາກີສະຖານ,
ເດັກຍິງທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ໂດຍສະເລ່ຍໜ້ອຍກວ່າໜຶ່ງປີ.
ການສິດສອນມັກຈະເປັນອາຊີບຂອງເພດຍິງ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນຊັ້ນກຽມປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນປະຖົມ. ຄູ-ອາຈານເພດ
ຍິງມີຜົນດີຕໍ່ການລົງທະບຽນຮຽນຂອງເດັກຍິງ ແລະ
ຕໍ່ລະດັບການຮຽນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນບັນດາປະເທດທີມ
່ ສ
ີ ງົ ຄາມ ຫຼື ການຂັດແຍ່ງ, ເດັກນ້ອຍ
ຢູ່ໃນສູນລີ້ໄພ ຫຼື ສູນອົບພະຍົບພາຍໃນປະເທດຂອງ
ພວກເຂົາ, ອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາມີສູງ
ສຳລັບເດັກຍິງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນປະເທດ ເອທິໂອເປຍ ແລະ
ເຄນຢາ ຕໍ່ກັບເດັກຊາຍ 10 ຄົນ, ມີເດັກຍິງລີ້ໄພພຽງ
ແຕ່ 7 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ລົງທະບຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ, ແລະ ມີ
ພຽງແຕ່ເດັກຍິງ 4 ຄົນຕໍ່ຈຳນວນເດັກຊາຍ 10 ຄົນທີ່
ລົງທະບຽນຢູຊ
່ ນ
້ັ ມັດທະຍົມ.
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3.5.2 ການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ
ສຳລັບເດັກຍິງສ່ວນຫຼາຍ, ການສືບຕໍ່ການຮຽນໃນ
ໄລຍະປິດໂຮງຮຽນແມ່ນອີງໃສ່ການເຂົາ້ ເຖິງອິນເຕີເນັດ
ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ພ້ອມທັງທັກສະທາງດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ.

ໃນບາງປະເທດ, ຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີຊ້າ
ກວ່າເດັກຊາຍ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີມີຂີດຈຳກັດ
ຫຼາຍກວ່າເດັກຊາຍ.

ການຮຽນທາງໄກດ້ວຍໂຄງການຮຽນຜ່ານວິທະຍຸ
ແລະ ໂທລະພາບ ເປັນວິທີທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສຳຄັນ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງສາມາດສືບຕໍ່ການຮຽນຮູ້, ໂດຍ
ສະເພາະໃນສະພາບການທີ່ມີການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່ຳ.

ຖ້າເດັກຍິງມີທັກສະທາງດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ອິນເຕີເນັດ, ພວກເຂົາຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງສື່ການຮຽນທາງໄກ
ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ນັກຮຽນປະມານ 826 ລ້ານຄົນ ບໍ່ມີຄອມພິວເຕີຢູ່
ເຮືອນຂອງພວກເຂົາ ແລະ 706 ລ້ານຄົນ ບໍ່ເຂົ້າເຖິງ
ອິນເຕີເນັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນສະພາບການທີ່ມີພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ພຽງພໍ, ແຕ່ເດັກຍິງຈະ
ເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນດິຈິຕອນໜ້ອຍກວ່າເດັກຊາຍ.

ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງສືບຕໍກ
່ ານເຂົາ້ ເຖິງການຮຽນ
ດ້ວຍການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາ ຖ້າມີຄວາມ
ຈຳເປັນ, ແລະ ໂດຍການປະຕິບດ
ັ ບາງຢ່າງ ຕົວຢ່າງ, ຈັດຊົວ
່ ໂມງ
ສອນທົດແທນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມາດຕະການທີ່ປະເທດຕ່າງສາມາດດຳເນີນເພື່ອຮັບປະກັນການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ
ແລະ ການສືບຕໍກ
່ ານຮຽນຂອງເດັກຍິງ, ກະລຸນາເຂົາ້ ເບິງ່ ໃນເວັບໄຊຂອງການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບໃນການກັບຄືນສູ່
ໂຮງຮຽນ: ຄູມ
່ ກ
ື ານກັບຄືນເຂົາ້ ໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງ (Building Back Equal: Girls Back to School Guide).
ຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ມີເປົ້າໝາຍສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນໃນໄລຍະ
ປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ເພືອ
່ ສ້າງແຜນຄົບຖ້ວນ ແລະ ກະກຽມຂໍມ
້ ນ
ູ ໃຫ້ທນ
ັ ເວລາເພືອ
່ ເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ຢາ່ ງປອດໄພ,
ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ແລະ ເປັນມິດກັບຜູຮ
້ ຽນ ພ້ອມທັງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງເດັກຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ.
ຄູ່ມືເນັ້ນເຖິງວິທີການທີ່ແນໃສ່ “ສ້າງຄວາມສະເໝີພາບຄືນໃໝ່”, ໂດຍຜ່ານມາດຕະການທີ່ຄຳນຶງເຖິງ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ເພື່ອຫັນປ່ຽນລະບົບການສຶກສາ, ສົ່ງເສີມຄວາມຢືດຢຸ່ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາ
ສິ່ງກີດກັ້ນຕົ້ນຕໍ ແລະ ອຸປະສັກຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ.
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3.5.3 ທ່ານຮູ້ບໍ?
ນີ້ແມ່ນບາງຄຳຖາມ “ທ່ານຮູ້ບໍ?” ເຊິ່ງທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນເນື້ອໃນຂອງທ່ານເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນທີ່ເດັກຍິງຕ້ອງ
ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄຳຖາມທັງໝົດຂອງ “ທ່ານຮູ້ບໍ?” ມາຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ
ທາງການສຶກສາລະດັບໂລກຂອງອຸຍແນສໂກ.)

ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການສຶກສາແມ່ນສິດທິມະນຸດສາກົນ
ທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ຮັບປະກັນຈາກແຕ່ລະປະເທດ? ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້
ຂຽນໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າເດັກຍິງທຸກຄົນມີສິດໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາ.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຖ້າໃນທົ່ວໂລກເດັກຍິງທຸກຄົນຮຽນຈົບຊັ້ນ
ປະຖົມສຶກສາ, ຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການເປັນແມ່ໃນອະນາຄົດ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຈະຫຼດ
ຸ ລົງ,
ຊ່ວຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ 98,000 ຊີວິດ ແຕ່ລະປີ?
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຖ້າໃນອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາອາຟຣິກາ
ເດັກຍິງທຸກຄົນຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ,ຈະສົ່ງຜົນດີຕ່ໍ
ການເປັນແມ່ໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມ່ຈະຫຼຸດລົງ, ຊ່ວຍຊີວິດໄດ້ເຖິງ
50,000 ຊີວດ
ິ ແຕ່ລະປີ?
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຖ້າແມ່ຍິງທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາລະດັບ
ມັດທະຍົມ, ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດ
ໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຫຼດ
ຸ ລົງ, ຊ່ວຍຊີວດ
ິ ໄດ້ເຖິງ 3 ລ້ານ
ຊີວດ
ິ ໃນແຕ່ລະປີ?

ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ:
ທ່ານຮູບ
້ ວ
ໍ າ່ ອັດຕາການຖືພາຂອງເດັກຍິງໃນອະນຸພາກພືນ
້
ຊາຮາຣາອາຟຣິກາ ແລະ ອາຊີໃຕ້ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 17 ປີ
ຈະຫຼຸດລົງ 10% ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາຊັນ
້ ປະຖົມ?
ທ່ານຮູບ
້ ວ
່ໍ າ່ ໃນໄລຍະວິກິດອີໂບລາໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ
ການປິດໂຮງຮຽນໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນ, ການແຕ່ງງານແບບຖືກບັງຄັບ ແລະ ການຂົມ
່ ເຫັງ
ທາງເພດເພີ່ມຂື້ນ? ໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ການຖືພາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ
ເຖິງ 65%. ຄວາມສ່ຽງແມ່ນສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂື້ນອີກ
ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19.
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ການມີລາຍໄດ້
ທ່ານຮູບ
້ ວ
ໍ າ່ ການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຈະເພີມ
່ ໂອກາດ
ຂອງເດັກຍິງໃນການຮັບປະກັນລາຍໄດ້ນອກເຮືອນ?
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ການສຶກສາເພີ່ມເຕີມພຽງໜຶ່ງປີ ສາມາດ
ເພີ່ມລາຍໄດ້ ເມື່ອເດັກຍິງເປັນຜູ້ໃຫຍ່ເຖິງ 20%?

ການເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີ ແລະ
ອິນເຕິເນັດ
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ໃນອະນຸພາກພື້ນຊາຮາຣາ
ອາຟຣິກາ ນັກຮຽນ 4 ຄົນໃນຈຳນວນ 5 ຄົນ
ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ?
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ ຜູ້ຍິງຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂັ້ນ
ພື້ນຖານໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ?

ຄວາມຈະເລີນຂອງຊາດ
ທ່ານຮູບ
້ ວ
ໍ າ່ ບາງປະເທດສາມາດມີລາຍໄດ້ຫາຼ ຍກວ່າ 1 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ຖ້າປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເດັກຍິງມີ
ລະດັບການສຶກສາລະດັບດຽວກັບເດັກຊາຍ?
ທ່ານຮູບ
້ ວ
ໍ າ່ ທົວ
່ ທະວີບອາຟຣິກາສາມາດສ້າງຄວາມຮັງ່ ມີ
ຂຶ້ນເຖິງ 316 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າ
ຖ້າແຕ່ລະປະເທດມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານຄວາມ
ສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍງິ , ລວມທັງການເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາ?

ຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກໃສ? | 18

3.5.4 ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນນີ້
ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ

ສືບຕໍ່ການຮຽນ

ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກຍິງບໍຖ
່ ກ
ື ຕັດຂາດຈາກການສຶກສາ.
ຖ້າເດັກຍິງບໍ່ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ, ຊອກຫາພວກເຂົາ,
ຊອກຫາເຫດຜົນ ແລະ ນຳພວກເຂົາກັບມາ.

ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກຍິງຈະບໍພ
່ າດໂອກາດໃນການຮຽນ.

ເມື່ອໂຮງຮຽນເປີ ດຄື ນ ຫຼ ັ ງຈາກວິ ກິ ດໂຄວິ ດ-19,
ເດັກຍິງທຸກຄົນຈະຕ້ອງກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ - ນີ້ແມ່ນ
ສິດທິຂອງເດັກຍິງທຸກຄົນ! ວິກິດນີ້ຈະບໍ່ສິ້ນສຸດ
ຖ້າເດັກຍິງທຸກຄົນບໍ່ໄດ້ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ.
ສຳລັບເດັກຍິງ, ໂຮງຮຽນເປັນທີ່ເພິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນ
ກຸນແຈແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຊ່ວຍໃຫ້
ເດັກຍິງກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ.

ຖ້າໂຮງຮຽນຍັງປິດຢູ່, ຊ່ວຍເດັກຍິງໃຫ້ສືບຕໍ່ການຮຽນ
ຂອງເຂົາດ້ວຍວິທີອື່ນໆທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ
ໃນການເຂົ້າເຖິງຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ
ອິນເຕີເນັດ. ສົ່ງເສີມທັກສະ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ອຸປະກອນດິຈິຕອນສຳລັບເດັກຍິງ.
ສົ່ງເສີມວິທີການອື່ນໆເພື່ອການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງ
ເດັກຍິງ, ເຊັນ
່ : ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ການສົງ່ ຂໍຄ
້ ວາມສັນ
້
(SMS) ແລະ ກຸ່ມການຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບຄຳຖາມທີ່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ການສືບຕໍ່ການຮຽນຂອງ
ເດັກຍິງ, ແລະ ສຳລັບພາບລວມຂອງລະບົບການສຶກສາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ “ສ້າງຄວາມສະເໝີພາບຄືນໃໝ່”, ຈົ່ງເຂົາໄປເບິ່ງ ການສ້າງຄວາມ
ສະເໝີພາບໃນການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ: ຄູ່ມືການກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງ (Building Back Equal: Girls Back to
School Guide).
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3.5.5 ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ທ່ານຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ
ເດັກຍິງໄດ້ແນວໃດ?
ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກຍິງກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນໄດ້ແນວໃດ?
ທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກຍິງໄດ້ຮັບສິດທິໃນການສຶກສາແນວໃດ?

3.5.6 ຂໍ້ຄວາມອື່ນໆ
ການສຶກສາມີຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ,
ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ
ການສ້າງປະໂຫຍດທາງສັງຄົມຂອງເດັກຍິງໃນອະນາຄົດ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນ
ການສຶກສາແມ່ນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບທຸກຄົນ.
ພວກເຮົາບໍຄ
່ ວນປ່ອຍໃຫ້ວກ
ິ ດ
ິ ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງການສຶກສາ ເຊິງ່ ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ເດັກຍິງແຕ່ລະຄົນ
ເຂົາ້ ເຖິງການສຶກສາໃນຫຼາຍປີທຜ
່ີ າ່ ນມາຖົດຖອຍ.
ສຳລັບເດັກຍິງສ່ວນຫຼາຍ, ການສຶກສາແມ່ນກຸນແຈແຫ່ງ
ຄວາມສໍາເລັດ. ການທີ່ພວກເຂົາເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານສັງຄົມ, ການບໍລິການ
ຂັ້ນພື້ນຖານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການປົກປ້ອງຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ.

ເມື່ອເດັກຍິງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຢູ່ບ້ານ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້
ແລະ ດູແລສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຫຼື ຖ້າຄອບຄົວຂອງ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າຮຽນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ,
ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເດັກຍິງຈະບໍ່ກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ.
ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນ.
ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການສຶກສາຕ້ອງຮັກສາ
ເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານການຈ້າງງານຂອງ
ຄູ-ອາຈານເພດຍິງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສືບຕໍ່ສົ່ງ
ຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ການສຶກສາ ແລະ ຜົນການຮຽນ
ຂອງເດັກຍິງ.
ປັດໄຈຕ່າງໆສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ
ໃນໄວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງ. ເພືອ
່ ໃຫ້
ເດັກຍິງປະສົບຜົນສຳເລັດ, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂ.
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ທ່ານຈະມີສ່ວນຮ່ວມ
ໄດ້ແນວໃດ?

4.1 ຈະໃຫ້ຕວ
ົ ແທນຂອງທ່ານມີສວ
່ ນຮ່ວມໄດ້ແນວໃດ?
ນຳໃຊ້ສະຖິຕິ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບໃນການກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ: ຄູ່ມືການກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງ
ເດັກຍິງ (Building Back Equal: Girls Back to School Guide), ພ້ອມທັງປະສົບການສະເພາະສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທ້ອງຖິ່ນ, ຈົ່ງຂຽນຈົດໝາຍເຖິງຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານກັງວົນກ່ຽວກັບ
ເດັກຍິງທີ່ບໍ່ກັບຄືນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮັກສາເດັກຍິງໃຫ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມີປະໂຫຍດສຳລັບທຸກຄົນແນວໃດ.

ຂຽນສິ່ງທີ່ທ່ານຢາກຈະເຫັນຕົວແທນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານເຮັດ, ຕົວຢ່າງ:
ຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລື ແລະ ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນກ່ຽວກັບການເປີດໂຮງຮຽນ
ຄືນໂດຍຜ່ານກົນໄກການປຶກສາຫາລືປົກກະຕິ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາໃນຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ
ການຕັດສິນໃຈ.

ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງເງິນເດືອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານ
ການຈ້າງງານຂອງຄູ-ອາຈານເພດຍິງ, ເພືອ
່ ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດ
ສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ການຮຽນ ແລະ ຜົນການຮຽນ
ຂອງເດັກຍິງ.

ສົ່ງເສີມວິທີການປະສົມປະສານ ແລະ ປະສານງານທີ່ຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສຶກສາຮອບດ້ານ, ສຸຂະພາບ
ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງເດັກຍິງ.

ປະຕິບັດການຮຽນຮູ້ແບບທາງໄກທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບ
ເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານດິຈິຕອນຍັງເຂົ້າເຖິງໄດ້
ໜ້ອຍ, ໂດຍອີງໃສ່ວິທີທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຕ່ຳ ແລະ ຄຳນຶງເຖິງ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ.

ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການຮຽນຮູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ການຊອກຫາຜູ້ຮຽນ,
ການສອນທົດແທນ, ການສອນແບບເລັ ່ ງລັ ດ ແລະ
ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ.
ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພືອ
່ ປັບປຸງທັກສະດ້ານດິຈຕ
ິ ອນ
ຂອງເດັກຍິງ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຸປະກອນ
ດິຈິຕອນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຖິງສື່ການຮຽນທາງໄກ
ຢ່າງປອດໄພ.
ຄູ-ອາຈານເພດຍິງສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ການເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງເດັກຍິງ.

ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ການວາງແຜນໂຄງການ ແລະ ໂຄງສ້ າ ງ
ການຮຽນສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມຈັງຫວະຂອງການຮຽນຮູ້
ສ່ວນບຸກຄົນ ເພື່ອບໍ່ເປັນການກີດກັ້ນເດັກຍິງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍ
ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການດູແລບ້ານ.
ສົ່ງເອກະສານສຳລັບການອ່ານ ແລະ ການຂຽນໄປຫາຄົວເຮືອນ
ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ
ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ.
ລົບລ້າງນະໂຍບາຍໂຮງຮຽນທີ່ມີການຈຳແນກ ທີ່ຫ້າມເດັກຍິງ
ຖືພາ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ແຕ່ງງານເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ແລະ ຮັບປະກັນ
ສິດທິໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກຍິງທຸກຄົນ.

ຈົ່່�ງບອກວ່່າທ່່ານເປັັນສະມາຊິິກຊຸຸມຊົົນຂອງພວກເຂົົາ (ໃຫ້້ທີ່່�ຢູ່່�ເຕັັມຂອງທ່່ານ) ແລະ ສະເໜີີໃຫ້້ມີກ
ີ ານປະຊຸຸມເພື່່�ອປຶຶກສາຫາລືື ກ່່ຽວກັັບ
ບັັນຫາ. ລະບຸຸອາຍຸຸຂອງທ່່ານ - ໃນຖານະເປັັນໄວໜຸ່່�ມ, ສຽງຂອງທ່່ານມີີພະລັັງ!
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່�ໄດ້້ຄຳຳ�ຕອບພາຍໃນສອງອາທິິດ, ໃຫ້້ໂທຫາຫ້້ອງການຂອງພວກເຂົົາເພື່່�ອຕິິດຕາມ.
ເມື່່�ອທ່່ານໄດ້້ນັັດທີ່່�ຈະພົົບຕົົວແທນທ້້ອງຖິ່່�ນຂອງທ່່ານ, ໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າທ່່ານໄດ້້ກະກຽມແຜນດຳຳ�ເນີີນການສົົນທະນາ ແລະ ໃຫ້້ແນ່່ໃຈ
ວ່່າໃນແຜນນີ້້�ທ່່ານໄດ້້ລະບຸຸສິ່່�ງທີ່່�ທ່່ານຕ້້ອງການໃຫ້້ຕົົວແທນທ້້ອງຖິ່່�ນຂອງທ່່ານເຮັັດ.
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4.2 ການປູກຈິດສຳນຶກມະຫາຊົນ
ໃຫ້ຊມ
ຸ ຊົນຂອງທ່ານມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນໂດຍນຳໃຊ້
ຍຸດທະວິທີຕໍ່ໄປນີ້:

ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນທາງສື່ສັງຄົມ
ວິທີນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ດີເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄປເຖິງຄົນມະຫາຊົນ.
ໃຊ້ແຮສແທັກຂອງການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ (#ການຮຽນຮູ້ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ) ແລະ/ຫຼື ສ້າງແຮສແທັກຂອງຕົວເອງ. ບອກໃຫ້ຄົນມະຫາຊົນ
ນຳໃຊ້ແຮສແທັກນັ້ນເຊັ່ນກັນ, ບາງທີອາດຈະຕາມວັນທີ ຫຼື ເວລາ ທີ່ກຳນົດໄວ້.
ທ່ານຍັງສາມາດບອກໃຫ້ພວກເຂົາດັດປ່ຽນຮູບໂປຼໄຟລ໌ຂອງພວກເຂົາ ໂດຍໃຊ້ກອບທີ່ທ່ານສ້າງຂຶ້ນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຄສະນາ
ປະຊາສຳພັນ.

ການຕິດຕໍ່ ແລະ ການຂໍພົບ
ຄົນທີ່ມີອິດທິພົນ ແລະ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນສາມາດ
ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ.

ຈັດການສະແດງ ຫຼື ງານວາງສະແດງ
ຕໍ່ສາທາລະນະ
ວິທີນີ້ອາດຈະເປັນວິທີທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນໃນການປູກຈິດສຳນຶກ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ສົນໃຈ.

ການຮຽກຮ້ອງ
ທ່ານຍິ່ງໄດ້ຮັບລາຍເຊັນສະໜັບສະໜູນຫຼາຍ
ເທົ່າໃດ, ທ່ານຍິ່ງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

ຕິດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ໃຫ້ສະຖານີວິທະຍຸ ຫຼື ໜັງສືພິມ
ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພື່ອໃຫ້ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ
ຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.
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4.3 ຄວາມເປັນຜູນ
້ ຳຊຸມຊົນ ແລະ ການເຮັດວຽກ
ເປັນໜູຄ
່ ະນະ
ກຳນົດ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ນຳໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ. ພວກເຂົາຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານ
ໃນການປູກຈິດສຳນຶກ, ວາງແຜນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເສີມສ້າງແຮງຂັບເຄື່ອນຂອງການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ.
ຈົ່ງຄົ້ນຄິດກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຜູ້ນຳ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຂອງທ່ານ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ທີ່ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາ.

ສະມາຊິກທີມງານທີຮ
່ ຈ
ູ້ ກ
ັ ຮ່ວມມືເຮັດວຽກເປັນໜູຄ
່ ະນະ ແລະ ຮູແ
້ ກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ອາດເກີດຂື້ນພາຍໃນກຸ່ມ.

ຕົວແທນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ (ຕົວຢ່າງ:
ເດັກຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ທີ່ຢູ່ໃນໄວໜຸ່ມ). ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກບັນຫາຫຼາຍທີ່ສຸດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ.
ນຳຄົນທີ່ມີທັກສະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປມານໍາກັ
ນ ຜູ້ນຳບາງຄົນອາດຈະເກັ່ງ
ດ້ານການວາງແຜນການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ,
ບາງຄົນອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ມີ
ຄວາມຮູ້ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານເຄືອຂ່າຍສື່ສັງ
ຄົມ, ບາງຄົນອາດມີຄວາມ
ສາມາດສ້າງສັນ. ຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈ
ະສ້າງທີມງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ.
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4.4 ເບິ່ງແຍງຕົນເອງ
ການລົງທືນດ້ານເວລາ, ກຳລັງ ແລະ ອາລົມໃນການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ.
ນີ້ແມ່ນບາງຄຳແນະນຳທີ່ທ່ານຄວນເບິ່ງແຍງຕົນເອງຕະຫຼອດຂະບວນການ.

ກຳນົດຂອບເຂດ
ທ່ານເຕັມໃຈ ແລະ ສາມາດອຸທິດເວລາ, ກຳລັງ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ
ເທົ່າໃດ?
ຮັບຮູ້ລະດັບຄວາມຕຶງຄຽດຂອງທ່ານ ແລະ ບອກ
ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງກັບ
ຜູນ
້ ຳພາການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຄົນອືນ
່ ໆ.
ຊຸກຍູໃ້ ຫ້ພວກເຂົາກະທຳເຊັ່ນກັນ.

ພັກຜ່ອນ
ບາງຄັ້ງພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ເຄີຍເຮັດພຽງພໍຈັກເທື່ອ
ແຕ່ການວາງແຜນເວລາພັກຜ່ອນແມ່ນວິທີສຳຄັນເພື່ອໃຫ້
ຕົນເອງພັກຜ່ອນ, ຟື້ນຕົວ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເມື່ອພວກເຮົາກັບຄືນສູ່ການໂຄສະນາ
ປະຊາສຳພັນ.

ການສະຫຼອງ
ອອກຈາກລະບົບ
ອິນເຕີເນັດສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການສົນທະນາ
ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານໂຄສະນາປະຊາສຳພັນ ແບບບໍ່ມີ
ຂີດຈຳກັດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຄວນອ່ານຂ່າວ
ຫຼື ສົນທະນາໃນສື່ສັງຄົມຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ/ມື້,
7 ມື້/ອາທິດ.
ສໍາຄັນທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງຢຸດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຫາ, ວາງ
ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ໃຊ້ເວລາກັບຊີວິດສ່ວນຕົວ.

ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳອາດເປັນວຽກຍາກ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍ
ຄວາມວ່າມັນບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມ່ວນຊື່ນ. ຊອກຫາ
ເຫດຜົນເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງເທື່ອລະກ້າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບຕົນເອງ.

ຮັກສາຮ່າງກາຍຕົນເອງ
ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ດີເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຈິດດີ.
ຈົ່ງໝັ້ນໃຈວ່າທ່ານ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານດື່ມນ້ຳ,
ກິນອາຫານ, ນອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ
ເມື່ອເຮັດໄດ້!

ແຕ່ງຕັ້ງ
ກຳນົດຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີທີ່ສາມາດ
ຮັບຜິດຊອບການເຂົ້າຕິດຕໍ່ກັບມະຫາຊົນ, ຮັບປະກັນວ່າ
ພວກເຂົາມີນໍ້າດື່ມ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ
ຂັ້ນທຳອິດແກ່ການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ.
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4.5 ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ
ການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳໝາຍເຖິງການສື່ສານກັບສາທາລະນະຊົນ ແລະ ການຊອກຫາວິທີຊັກຊວນມະຫາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ
ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ລະອຽດອ່ອນ ງ່າຍທີ່ຈະມີການຖົກຖຽງກັນ. ຜູ້ນຳພາການສົ່ງເສີມຊີ້ນຳບາງຄົນອາດຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ
ຂອງກຸມ
່ ທີບ
່ ເ່ໍ ຫັນດີ. ສະນັນ
້ , ຈຶງ່ ມີຄວາມສຳຄັນທີຈ
່ ະຕ້ອງລະມັດລະວັງ ເພືອ
່ ຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີຈ
່ ະຖືກຂົມ
່ ຂູ,່ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ
ຫຼື ໂຈມຕີ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19.

ລະວັງຕໍ່ສິ່ງອ້ອມຂ້າງຕົວທ່ານ. ມີສະຕິຕໍ່ສະພາບການ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທ່ານ. ທ່ານຮູ້ຈັກຄົນອ້ອມຕົວ
ທ່ານບໍ? ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີຄວາມປອດໄພບໍ?

ຫຼີກລ່ຽງການຍ່າງຢູ່ຄົນດຽວໃນຍາມຄ່ຳຄືນ ຫຼື ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ.
ດ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຢູ່ໃນ
່ທ່ານໄດ້ພົບກັບຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິ
າທີ
ເວລ
ໃນ
ະ.
ລະນ
າທາ
ສ
່
ີ
ນທ
ະຖາ
ນສ
ພົບປະໃ
າວ່າໃນຂະນະໃດໜຶ່ງ
, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສວນສາທາລະນະ). ຖ້
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ (ເຊັ່ນ: ຮ້ານກາເຟ
າກສະຖານທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ, ທ່ານຄວນອອກຈ

ຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ຄອມພິວເຕີ, ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເອກະສານດິຈິຕອນທີ່ມີຄວາມ
ລະອຽດອ່ອນ (ເຊັ່ນ: ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ ແລະ ເບີໂທລະສັບ) ຄວນຮັກສາດ້ວຍລະຫັດຜ່ານ.

ຢ່າບອກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆ (ເຊັ່ນ: ເບີໂທລະສັບ ຫຼື ທີ່ຢູ່ສ່ວນຕົວ) ໃນບັນຊີເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມຂອງທ່ານ.

ລະວັງຕໍ່ການລະບຸສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານມັກໄປ ແລະ ຕໍ່ຄວາມຖີ່ທີ່ທ່ານໄປໃນເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມ.

ແຈ້ງໃຫ້ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານຮູ້ຕາຕະລາງການເດີນທາງຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດໃນເວລາ
ທ່ານເດີນທາງ.
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ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດວຽກ
ງານສົ່ງເສີມຊີ້ນຳ
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5.1 ການເລົ່າເລື່ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື
ນອກເໜືອຈາກຂໍມ
້ ນ
ູ ແລະ ສະຖິຕ,ິ ສິງ່ ສາໍ ຄັນຕ້ອງໃຊ້ເລືອ
່ ງຈິງ ແລະ ຮູບແບບການເລົາ່ ເລືອ
່ ງເພືອ
່ ສົງ່ ອິດທິພນ
ົ ຕໍຄ
່ ວາມຄິດເຫັນ
ແລະ ຊັກຊວນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຫັນດີ.

ກຳນົດບັນຫາ

ຊອກຫາຫົວຂໍ້ທີ່ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ຟັງຂອງທ່ານ (ຄອບຄົວ, ວຽກງານ, ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ອື່ນໆ). ຖ້າທ່ານ
ສົນທະນາກັບຜູຕ
້ າງໜ້າ, ອາດເປັນປະໂຫຍດທີຈ
່ ະເຮັດການຄົນ
້ ຄວ້າກ່ຽວກັບທັດສະນະ ແລະ ປະຫວັດຂອງພວກເຂົາມາກ່ອນ,
ພ້ອມທັງຮັບຟັງຄວາມກັງວົນໃຈຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດບັນຫາໃຫ້ຈະແຈ້ງ.

ແລກປ່ຽນປະສົບການສ່ວນບຸກຄົນ

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ແບ່ງປັນປະສົບການຊີວິດຂອງທ່ານເອງທີ່ໄດ້ນຳພາທ່ານຕໍ່ສູ້ເພື່ອເລື່ອງນີ້. ທ່ານຍັງສາມາດແລກປ່ຽນເລື່ອງຈິງ
ຂອງເດັກຍິງ/ຄອບຄົວທີ່ທ່ານໄດ້ພົບ.

ຢ່າໃຫ້ສັບສົນ

ພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງການໃຊ້ຄຳສັບສະເພາະດ້ານຫຼາຍເກີນໄປ: ພາສາພື້ນຖານ ແລະ ຈິງໃຈຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຂອງທ່ານສາມາດ
ເຂົ້າໃຈເຫດການທີ່ຢູ່ໃນເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ.

ສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ

ພະຍາຍາມກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາທາງດ້ານອາລົມຈາກຜູ້ຟັງຂອງທ່ານ ໂດຍເຂົ້າໃຈຄຸນຄ່າທີ່ທ່ານແລກປ່ຽນ, ປະເດັນທີ່ສຳຄັນ
ສຳລັບພວກເຂົາ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ (ເຊັ່ນ: ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມລຳບາກທີ່ເດັກຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ຕ້ອງປະເຊີນໃນພາຍຫລັງໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຕໍ່ຊີວິດຂອງພວກເຂົາ).

ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າດ້ວຍຂໍ້ມູນ

ຜູ້ຟັງຂອງທ່ານຈະບໍ່ພູມໃຈຍ້ອນສະຖິຕິຢ່າງດຽວ, ແຕ່ການນຳໃຊ້ສະຖິຕິເພື່ອເສີມເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ ເຮັດໃຫ້ມະຫາຊົນຮູ້ວ່າ
ເລື່ອງນັ້ນມີຄວາມໝາຍເທົ່າໃດ. ນອກຈາກນີ້ ຢ່າລືມເຊື່ອມຕໍ່ເລື່ອງຂອງທ່ານກັບສະພາບຂອງບັນຫາທີ່ມີສ່ວນພັວພັນກັນ.

ຈົບການເລົ່າຂອງທ່ານດ້ວຍການຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດ

ການຮຽກຮ້ອງການປະຕິບັດເຊື່ອມຕໍ່ກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ, ຄົນທັງຫຼາຍມີຄວາມຫ້າວຫັນທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ
ປະຕິບັດ. ຕົວຢ່າງ: ພວກເຮົາຫວັງວ່າທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເດັກຍິງກັບຄືນສູ່ໂຮງຮຽນ, ເພື່ອໃຫ້ເດັກຍິງ <ບຸກຄົນໃນ
ເລື່ອງຂອງທ່ານ> ໄດ້ພັດທະນາຄວາມສາມາດຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ຫຼື: ກະລຸນາສະໜັບສະໜູນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຮຽນ
ຂອງເດັກຍິງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີເດັກຍິງອີກຈັກຄົນໄດ້ຜ່ານປະສົບການດຽວກັນກັບ <ບຸກຄົນໃນເລື່ອງຂອງທ່ານ>.
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5.2 ການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ
ຄຳນຶງເຖິງຜູ້ຟັງຂອງທ່ານ

ໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຟັງ.

ຕິດຕາມເວລາ

ຮູລ
້ ວ
່ ງໜ້າວ່າຄວນໃຊ້ເວລາເທົາ່ ໃດສຳລັບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳຕອບ ແລະ ຮູວ
້ າ່ ເມືອ
່ ໃດທີ່
ເຫຼືອເວລາພຽງ 5 ນາທີ.

ຍິ້ມ ແລະ ຫາຍໃຈ

ເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ຈະມີຄວາມກັງວົນ ຄົນສ່ວນຫຼາຍບໍ່ກ້າເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະ.
ຢຸດພັກ ແລະ ຫາຍໃຈເຂົ້າເລິກໆ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ອາດຈະເບິ່ງເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ,
ແຕ່ກໍໃຊ້ໄດ້ແທ້!

ຢ່າອອກນອກເລື່ອງ

ເວົ້າປະເດັນທີ່ສຳຄັນພຽງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງປະເດັນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຝຶກຕົວເອງ

ເວົ້າໃຫ້ດັງດ້ວຍເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ ຫຼື ກ້ອງຖ່າຍວິດີໂອ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເບິ່ງຕົວທ່ານເອງ
ເພື່ອກວດຄືນສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປັບປຸງ. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກກ້າຫານ, ຝຶກຕໍ່ໜ້າໝູ່ເພື່ອນ ຫຼື
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຢ່າຖືຕົວສູງ

ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີທ
່ າ່ ນຕ້ອງຕອບຄູແ
່ ຂ່ງ, ທ່ານຈະສາມາດປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຖ້າທ່ານອະທິບາຍຈຸດຢືນຂອງທ່ານດ້ວຍການຄວບຄຸມ
ອາລົມ ແລະ ວິທີການໃນທາງບວກ ແທນທີ່ທ່ານຈະໃຈຮ້າຍ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຢາກບອກສອນ.

ຢ່າເປັນຫຸ່ນຍົນ

ຖ້າຄຳເວົ້າ ແລະ ກິລິຍາທ່າທາງຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າທ່ານທ່ອງຂຶ້ນໃຈ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມມາ,
ມັນຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງວາງແຜນການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ຝຶກສະແດງ
ເຫດຜົນຂອງທ່ານ, ແຕ່ເຫດຜົນນັ້ນບໍ່ຄວນເປັນແບບການເວົ້າທີ່ຕາຍຕົວ ທີ່ທ່ານຈື່
ຂຶ້ນໃຈ.

ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງທ່ານ

ຂອບໃຈຜູ້ຟັງຂອງທ່ານທີ່ຮັບຟັງທ່ານ.

ລະວັງພາສາຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ

ເນັງຕີງ, ກອດແຂນຂອງທ່ານ, ເຊື່ອງມືຂອງທ່ານ ຫຼື ເອົາມືຈົກຖົງ ແມ່ນສັນຍານຂອງ
ຄວາມກັງວົນໃຈ. ການໃຊ້ພາສາມືເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ຢ່າໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ.

5.3 ການສຳພາດ
ຖ້າກິດຈະກຳການປູກຈິດສຳນຶກຂອງທ່ານດຳເນີນໄປດ້ວຍດີ ແລະ ຖ້າວ່າທ່ານຖືກເຊີນໃຫ້ສຳພາດໂດຍສື່ທ້ອງຖິ່ນ,
ໃຫ້ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້:

ທ່ານສາມາດຖາມຄຳຖາມກ່ອນການສຳພາດເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການສຳພາດ
ດຳເນີນໄປຢ່າງດີທີ່ສຸດ:
►ການສຳພາດຈະຈັດຂື້ນແບບລາຍການສົດ ຫຼື ແບບບັນທຶກໄວ້ກ່ອນ?
►ການສຳພາດຈະດຳເນີນຢູ່ໃສ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ?
►ເພິ່ນຈະຖາມທ່ານດ້ວຍຄຳຖາມປະເພດໃດ? ທ່ານຍັງສາມາດຂໍລາຍການຄຳຖາມທີ່ອາດຈະຖາມ.
►ໃຜຈະສຳພາດ? ທ່ານອາດຈະຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜູ້ສຳພາດທ່ານ.

ເມື່ອທ່ານໄດ້ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານສາມາດກຽມຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ເພື່ອການສຳພາດ:
►ກັບໄປເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຫຼັກທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຜູ້ຟັງ.
►ກຽມຄຳຕອບຂອງຄຳຖາມ.
►ວາງຕົວໃຫ້ສະບາຍໃນເວລາທ່ານກ່າວຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບດ້ວຍສຽງດັງ. ການຝຶກຕົນເອງຈະຊ່ວຍໃຫ້
ບັນລຸຄວາມສົມບູນແບບ.

ໃນເວລາສຳພາດ:
►ເວົ້າໃຫ້ຊັດເຈນ _ ໃຊ້ພາສາທີ່ທຸກຄົນຈະເຂົ້າໃຈ.
►ອີງໃສ່ສະຖິຕິ, ຕົວຢ່າງ ແລະ ເລື່ອງຈິງ.
ຂຽນຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ລາຍລະອຽດ (ວັນທີ/ສະຖານທີ່/ເວລາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂຄສະນາກິດຈະກຳ ຫຼື
ກຳນົດເວລາ) ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດອ້າງອີງໄດ້.
►ຢ່າບອກຫຍັງທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ _ ທຸກຢ່າງຖືກບັນທຶກໄດ້.
►ຈົ່ງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ພະຍາຍາມຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບປະສົບການການສຳພາດ!
►ນຳສະເໜີຄວາມຄິດໃຫ້ຈະແຈ້ງ. ຫຼີກລ່ຽງການຜ່ອນສຽງຂອງທ່ານໃນຕອນທ້າຍຂອງປະໂຫຍກ.
ເບິ່ງຄືນຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເວົ້າໃນທີ່ສາທາລະນະຂ້າງເທິງ.

ຄຳແນະນຳໃນການເຮັດວຽກງານສົ່ງເສີມຊີ້ນຳ | 30
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ກຸ່ມພັນທະມິດທາງການສຶກສາ
ລະດັບໂລກຂອງອຸຍແນສໂກ

6.1 ກຸມ
່ ພັນທະມິດທາງການສຶກສາລະດັບໂລກຂອງອຸຍແນສໂກ
ອຸຍແນສໂກແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືອ
່ ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ
ແລະ ວັດທະນະທຳ. ບັນດາໂຄງການຂອງອຸຍແນສໂກປະກອບສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຊິງ່ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນວາລະ
2030, ຮັບຮອງໂດຍສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ໃນປີ 2015 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020, ອຸຍແນສໂກ ໄດ້ສ້າງກຸ່ມພັນທະມິດ
ທາງການສຶກສາລະດັບໂລກຂອງອຸຍແນສໂກ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂອກາດ
ໃນການຮຽນຮູ້ສຳລັບທຸກຄົນໃນໄລຍະເວລາວິກິດໂຄວິດ-19.
ກຸ່ມພັນທະມິດ ມີໂຄງການຫຼັກ 3 ໂຄງການ: ການເຊື່ອມຕໍ່,
ຄູ-ອາຈານ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ເພືອ
່ ສະໜັບສະໜູນ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆຮ່ວມກັນ.
ໂຄງການຫຼັກດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແນໃສ່
ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນເພືອ
່ ສົງ່ ເສີມການຮຽນຮູແ
້ ບບຕໍເ່ ນືອ
່ ງຂອງ
ເດັກຍິງໃນໄລຍະປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ເມື່ອໂຮງຮຽນເປີດຄືນໃໝ່.
ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳໃນພາບລວມ
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ຈາກວິກດ
ິ
ໃນໂຮງຮຽນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລະ ປົກປ້ອງຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃນຂະແໜງການສຶກສາໃນໄລຍະທົດສະວັດ
ທີ່ຜ່ານມາ. ຈຸດປະສົງມີດັ່ງນີ້:
		ເຂົ້າໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍ
		 ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຜົນການຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
		 ກັ ບ ໂອກາດການຮຽນຮູ ້ ແ ບບທາງໄກໃນລະຫວ່ າ ງການປິ ດ
		 ໂຮງຮຽນ.
		 ແກ້ໄຂບັນຫາກວມລວມເຖິງສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງ, ໂພຊະນາການ
ແລະ ການສຶກສາ ເຊິງ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່
ສົງ່ ຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍກ
່ ານສືບຕໍກ
່ ານຮຽນຮູ້ ແລະ ການກັບຄືນ
ສູ່ໂຮງຮຽນຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຕໍ່ໄປນີ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຮັດ
ໂຄງການຫຼັກດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ:
ສະຫະພັນນັກສຶກສາອາຟຣິກາ, ກຸ່ມ APO, Code.org, ອົງການ
ເດັກຍິງບໍ່ແມ່ນເຈົ້າສາວ (Girls Not Brides), ກະຊວງເອີຣົບ
ແລະ ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ຂອງຝຣັ່ງ, ເວທີສົນທະນາຂອງ
ນັກພັດທະນາການສຶກສາຍິງຂອງອາຟຣິກາ (FAWE), ພັນທະມິດ
ໂອກາດເດັກຍິງຂອງມູນນິທິ ໂອບາມາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ການາດາ, ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນລະດັບສາກົນ ເພືອ
່ ການສຶກສາ,
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນເພື່ອການສຶກສາ (GPE), Imagine
Worldwide, ເຄືອຂ່າຍສຳລັບການສຶກສາໃນພາວະສຸກເສີນ (INEE),
JA Worldwide, ເຄພີເອັມຈີ (KPMG), ກອງທຶນມາລາລາ, ມູນນີທິ
ການສຶກສາ Micro:bit, ອົງການອັອກສແຟມ (Oxfam), ອົງການ
ແພລນສາກົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເດັກສາກົນ, Technovation, Uber,
ກົມພັດທະນາສາກົນຂອງປະເທດອັງກິດ, ໂຄງການລິເລີມ
່ ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ (UNGEI), ອົງການ
ຢູນເິ ຊັບ (UNICEF), ໂຄງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ອົງການ
ສຸພະນິມິດສາກົນ.
ໂຄງການຫຼັກດ້ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແມ່ນເວທີສົນທະນາ
ສຳລັບອົງການຕ່າງໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົງການຈັດຕັງ້ ສາກົນ,
ພາກເອກະຊົນ, ຕົວແທນພາກປະຊາສັງຄົມ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສະໝັກໃຈໃນການສົ່ງເສີມຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງຂອງເດັກຍິງ
ແລະ ແມ່ຍິງໃນການສຶກສາ ແລະ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາ.
ອົງການຈັດຕັງ້ ທີສ
່ ນ
ົ ໃຈ ກະລຸນາຕິດຕໍອ
່ ຍ
ຸ ແນສໂກ ເພືອ
່ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື , ອຸປະກອນ ຫຼື ການບໍລກ
ິ ານທີອ
່ ງົ ການເຫຼາ່ົ ນັນ
້ ສາມາດ
ຕອບບັນຫາທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍຈາກ
ການປິດໂຮງຮຽນເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ ແລະ
ຮັບປະກັນ #ການຮຽນຮູ້ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
http://on.unesco.org/girlsbacktoschool

		 ຮັບປະກັນວ່າເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງໄດ້ລງົ ທະບຽນຮຽນຄືນໃໝ່
ແລະ ຮຽນຕາມຫຼັກສູດການສຶກສາຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດການກັກຕົວ
ແລະ ຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຮຽນຮູ້.
		 ສ້າງລະບົບການສຶກສາຄືນໃໝ່ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
		 ຄວາມເທົ່າທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ
		 ແລະ ຍືນຍົງກວ່າເກົາ່ , ໂດຍອີງໃສ່ບດ
ົ ຮຽນຈາກວິກດ
ິ ໂຄວິດ-19.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການຫຼັກດ້ານ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:
Gender.ed@unesco.org.
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ພິມເຜີຍແຜ່ ປີ 2021 ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ
7, ເດີ່ນ ຟົງເຕີນອຍ, 75352 ປາຣີ 07 SP, ປະເທດຝຣັ່ງ
ແລະ ອຸຍແນສໂກ ບາງກອກ.
© UNESCO 2021

ທ່ານສາມາດເຂົາ້ ອ່ານຄູມ
່ ເື ຫຼມ
້ັ ນີໃ້ ນຮູບແບບເປີດ (Open Access) ພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດຈາກແຫຼງ່ ທີມ
່ າ Attribution-ShareAlike 3.0 IGO
(CC-BY-SA 3.0 IGO) (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). ການນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້
ຜູ້ຊົມໃຊ້ຈະຕ້ອງປະຕິິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຊອງການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເກັບຂໍ້ມູນແບບເປີດຂອງອຸຍແນສໂກ (http://www.unesco.org/
open-access/terms-use-ccbysa-en).
ຊື່ຕົ້ນສະບັບ: Keeping girls in the picture: youth advocacy toolkit. ພີມເຜີຍແຜ່ ປີ 2020 ໂດຍອຸຍແນສໂກ ສໍານັກງານໃຫຍ່.
ການອອກແບບທີ່ນຳໃຊ້ໃນການພິມເຜີຍແຜ່ນີ້ ແລະ ການສະເໜີຂໍ້ມູນໃນຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆ
ຂອງອຸຍແນສໂກ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງບັນດາປະເທດ, ດິນແດນ, ຕົວເມືອງ ຫຼື ຂົງເຂດ, ຫຼື ອຳນາດການປົກຄອງ
ຂອງພວກເຂົາ, ຫຼື ກ່ຽວກັບການກຳນົດຊາຍແດນ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງພວກເຂົາ.
ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງອອກໃນຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ແມ່ນຂອງຜູ້ຂຽນ; ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສະທ້ອນເຖິງ
ທັດສະນະຂອງອຸຍແນສໂກ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຄຳສັນຍາຂອງອົງການ.

ຮູບໜ້າປົກ - © UN Photo/Marco Dormino
ຮູບພາບດ້ານຫຼັງ - © World Bank/Dominic Chavez

ອອກແບບໂດຍ Rooftop Production
ແປໂດຍ: ຫ້ອງການເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ
ສະບັບພາສາລາວ ພີມເຜີຍແຜ່ໂດຍ ອຸຍແນສໂກ ບາງກອກ
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#ການຮຽນຮູ້ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
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