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ဤစရ ိပငုသငာ ေၾိုရုင  

ဤစရ ိပငုသငိုဆိ  ကိုင ရ္သင 11 လႈွႏုင္ 30 လ  ၾိုရ ရွဆ ိုေလ မ္ရ ႈွႏုင္  ျပနင လွနငေျပရးဆိရနင  ္ိုင 
ပရိေ ရငေရ ပ ကရငသည္။   ိုသင၍ က ငု က ငု   ္ိုင လိုင ပဆမိဆိကဆရွဆလဆိလွ္ုင မဆ ငုႈႏွ ငု္ိုေလ  ို္နင မရေရ  
ကူနရျပ  (Maternal and Child Health Nurse) ိုဆိေျပရးဆိပ သည္။ 

ုသငရ္သငေကရ ိုေလ မ္ရ ကရင  းိုငမျပ ငာေလ္လရကုငသူလ္ိုငရွဆကရငသည္။ ကူ ဆိ႔ကရင  ျ ရ လူမ္ရ ႈႏွ ငု္ 
 ျပနင လွနငေျပရးဆိမႈမ္ရ မွ စငးုငာ္ေလ္လရကုငသူၾိုကရငသည္။   ိုသင၍ ကုင္ိုေလ  ္ုင ကူ ဆိ႔၏ 
လူမႈေရ းဆိုငရရ  ရရရိစဆိိုငမႈမ  ျပနင လွနငးိုငးရမႈႈႏွ ငု္ းိုငက္သငေရ းဆိငုငရရ စ္မင ရရငမ္ရ ႈႏွ ငု္ပ ငကိုင၍ 
  ိုင   မ္ရ ရွဆလွ္ုင  ျ ရ လူမ္ရ ေရမွ စငးုင္ ကုငသူေလ္လရရနင ကူ ဆိ႔၏  ရရင  ္ုင ိုဆိ ေဆ ဆိိုငပ ကရငသည္။   

လူမႈေရ းဆိုငရရ  ရရရိစဆိိုငမႈမ  ျပနင လွနငးိုငးရမႈႈႏွ ငု္ းိုငက္သငေရ းဆိုငရရ 
  ိုင   မ္ရ မွရာေလွ္ရ္ေပ ္ေကရမ မၾိုရ ဏျ စငေကရ 
ကဆိ႔မဟိ ငာေရွွေနရိုငမရ ရႊ ငေကရာေ ရိုငပ ိုဆစကရပငမ္ရ  ပ  ငုႈႏဆိ ငုကရင- 

• မ္ိုငစဆ ္ုင ၾိုရင္၍ းိုငက္သငမႈ 
• နရမရငေ ေျ ုင ိုဆိ  ိရ႔ျပနငမႈ  
• ‘ျပက’ာရနင လိုငရဆွ  ေဆိ ျ ငု မာေနရိုငကဆိ႔လဆိိုငေု ၾိုရင္ျ ငု  
• လိုငေ ွွျပျ ုင မ လိုင ိပင   ျ ုင ႈႏွုင ္ ျ ရ  ိုဆိသငဟနင မူ ရရမ္ရ  
•  ျ ရ ကူမ္ရ  ရ    ိ ဆိ ျ ငု  
• က႑ရနငလိပငကရိပင ူ ိုစရ ျ ငု  
•  ျ ရ ကူမ္ရ  ရ   ရိပငမ္ရ ိုဆာိျပကျ ုင  
• ျပရ  ျပျ ုင  
•  ရစရ  ္ိုငမ္ရ ိုဆာိေ မွ္ျ ငု   

ိုေလ  ဆိုင ကရငာမ ူို္ ျပရ ကရငသည္။  

ကူ ဆိ႔၏ စဆ င ငုစရ မႈမ္ရ ႈႏွုင္ ကုငသူေလ္လရေရ ပရိစရ ဆိ႔ႈႏွ ငု္လဆိိုင ိုငကရင္ ရဆိ ရဆိ ႈွႏုင္ ေဆေရရိုငေကရ 
နရင ဗ္်ဟရမ္ရ ိုဆိ  ကရိ ျပ ျ ငု ကရင ကူ ဆိ႔ ရ  းိုငက္သငေရ ႈႏွ ငု္ လူမႈေရ းဆိုငရရ စ္မင ရရငမ္ရ ိုဆိ 
 ရငေးရိုင ္ရွပ ဆ  ေပ ရနင  ေေရိုင ိုူျပ ႈႏဆိုငကရငသည္။  
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ေျပရ 
ကုင္ိုေလ  ရ  စိုရ ေျပရးဆိျ ုင ကရင ကူ ိဆ႔၏ာေ ရိုငပ ိုဆစကရပငမ္ရ ိုဆိ  ္ရွ  ပ ဆ  လရေစရနင  ေေရိုင ိုူျပ ကရင- 

• ဘရကရစိုရ ိုဆိ နရ လရငျ ုင  

• ဘရကရစိုရ ိုဆိ  ကရိ ျပ ျ ုင   

• စိုရ လရိ ာေ  ဟရရသည္။  

ၾိုရင္ရႈပပ  ာ ႀိုရျပ   
ကုင္ိုေလ  စဆ င ုငစရ မရင ္ ရရပစကရင မ္ရ မ လူမ္ရ မ လိပငရပငမ္ရ ႈွႏုငာ္ျ စငရပင စ  စးငမ္ရ  ေၾိုရုင ာေျပရးဆပိ သည္။  

ျ စငပ္ိုငေနကရင္ ရရိုဆာိေ ရငျပပ  
ကုင္ိုေလ ႈွႏုင္  ူ ိုစရ ေနကရင္    ကုင လိပငေနကရင္ ရရ ေၾိုရုင ာေျပရျပပ သည္။  

းပမရမ ိုစရ စရရ  ရပိငိုေလ ိုဆိ  ‘ စရေို္္  ’ာေနစးင  ‘ိုေလ ုသငေလ ို ဗဆိိုငးရေန သငမ ိုေလ ုသငေလ ို 
 စရိုဆိ စရ ေန သင’ာဟိာေျပရပ သည္။  

ကုင္ိုေလ ာေျပရကရင ္ ကရမ္ရ ႈွႏုင ္စိုရ လရိ မ္ရ ိုဆိာျပနငလရငေျပရပ သည္။  

စိုရ လရိ မ္ရ ႈွႏုင္ စိုရ စမိ္ရ  ၾိုရ ာေ   ရပငေပ ပပ   ကုင္ိုေလ  ကုငေျပရကရင္ ရရိုဆိ  ိ႔ရျပနငမႈ ရွဆမရွဆ ကဆိ႔မဟ ိင 
  ိ ဆိ ာေျပရမေျပရ ကဆရွဆရနငာေစရုင္းဆိုင ေပ ပ သည္။ 

 ဓဆိုို္ကရင္ာစိုရ လရိ မ္ရ ိုဆာိေပေေပေေ ငုေ ငုေျပရပ ားပမရ- 
• ‘မ  ရေရ  ိုဆ ိၾိုရင္ပ ’ 

• ‘ေ ္   စငေိုရ ငု’ 

• ‘ေို္ းူ ျပ ၍ စရ ိပငာေပ ပ သည္။’ 
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က ငု္ိုေလ ာေျပရကရင္ ရရ ေပော ေျ ျပ ပ  
းပမရမ  ိုသင၍ ကုင္ိုေလ - 

• စိုရ လရိ   မေျပရလွ္ုင – က ူဆိ႔ႈႏွုင္ စိုရ ေျပရကရင္    စိုရ လရိ   စငလရိ  ရင ိုဆကိရာေျပရပ မ းပမရမ ‘ေကရိုင’ 

• စိုရ လရိ   စငလရိ ေျပရလွ္ုငာ– ကူ ဆိ႔ႈွႏုင္ာစိုရ ေျပရကရင္   ာစိုရ လရိ ာႈႏစွငလရိ ိုဆိာေျပရပ မားပမရမာ‘ပဆေိကရိုင’  

• စိုရ လရိ ာႈႏွစငလရိ ေျပရလွ္ုငာ– ကူ ဆိ႔ႈွႏုင္ာစိုရ ေျပရကရင္   ာစိုရ လရိ ာကရိ လရိ ိုဆိာေျပရပ မားပမရမ ‘ေကရိုင ္ုငလရ ’ာ 

ေမ  ္နင မ္ရ ာေမ ပ  
ကုင္ိုေလ  ရ ာေမ  ္နင မ္ရ ေမ ျ ုင  ရ ျ ုင္ာျပနငေျပရေစရနင  ဆိိုင ္နင ေပ ပပ   သုင ေနရိုငာေစရုင္းဆိုင ေပ ပ သည္။ 

ရိပငပရ-ိာေန႔စးငာျမ ငုေ ္ွေနို္ာ ရရမ္ရ မာႈွႏ ငု္ာိ္ု္ႈိႏငပငၾိုရင္ကရင္ ရရမ္ရ ႈွႏ ငု္ ိ္ုာိ္ု္ႈႏငပိငာလိုငရွ ဆ ေဆ ိျပကရင္ 
 ရရမ္ရ  ေၾိုရ ငု ာိ္ု္ႈႏငပိငႈွႏ ငု္ာေျပရးဆပိ သည္။ 

 
Raising Children Network မွ ငုးိုငကရင္ ရိပငပရိမ္ရ <raisingchildren.net.au>. 

စိုရ ေျပရရနငာ ၾိုရျပ  ္ိုငမ္ရ  –  ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာလ ငု္ ငမ္ရ  
Speak to your child in the language you know best. Information for parents on the State 

Government Education and Training website (ကုင ကဆကရင္ ေိုရုင းရိ  ဘရကရစိုရ ျ ငု္ 
က ငု္ိုေလ ိုဆိာေျပရးဆိပ သည္။ာျပရငနသင  စဆိ ရ ပရရေရ ႈႏွ ငု္ာေလ္ို္ုငက ငု နင   ိုငဘငးဆိိုငႈွႏုင္ပ ငကိုင၍ 
မဆဘမ္ရ   ္ိုင က ငု   ္ိုင လိုငမ္ရ )<http://bit.ly/2XhrIdt> 

Raising multilingual and bilingual children on the Raising Children Network (Raising Children 
Network  ို္နငရိုငမွ သးငေို္ မႈေပ ုင စရိ ႈႏွ ငု္ ဘရကရစိုရ ႈွႏစငမ္ ဆ ေျပရ 
ိုေလ မ္ရ  ရ ာေမ္ ျမ်ေဆနင ေို္ရုင ေရ ) <http://bit.ly/2Gp02hp>  

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
http://bit.ly/2XhrIdt
http://bit.ly/2XhrIdt
http://bit.ly/2Gp02hp
http://bit.ly/2Gp02hp
http://bit.ly/2Gp02hp
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ျပက 

ျပကေပ ျ ုင ကရင ိုေလ မ္ရ  ရ ာေ ရိုငပ  ဆိ႔ိုဆိလိပငရနင  ေေရိုင ိုူျပ ေစကရင- 

• ျပ မူို္ု္ငႀိုရမႈနရင လမင  ကစငမ္ရ ိုဆိာေလလ္ရကုငသူရနင  

• နရ လရငမႈိုဆိ  ဆိ ျမုင္ေစရနင  

• ို္္မင ို္ုငမႈ ကစငမ္ရ ိုဆိာေလ္လရကုငသရူနင 

ကုငကရင ကုင္ိုေလ ၏ာေလလ္ရကုငသူေရ ႈွႏုင္ းိုငက္သငေရ ိုဆိ ကုငာေျပရျပေနကရင္ ရရ ေၾိုရုင ိုဆိ က ူဆိ႔ ရ ာ
ျပကေပ ျ ုင  ရ ျ ုင္ ပရ္ပဆိ ေပ ႈႏဆိုငကရငသည္။ ဤကဆိ႔ျပ လိပငႈႏဆိုငကရင္ နရင လမင မ္ရ   မ္ရ  ျပရ ရွဆကရငသည္။  

က ငု္ိုေလ  ရ ာက ငုာလိပငေးရ ငုေစ ္ ငုကရင္ ရရိုဆာိျပကပ  
ိုေလ မ္ရ ကရင  ျ ရ ကမူ္ရ  ရ  ၾိုရင္ရႈျ ုင  ရ ျ ုင္ာေလ္လရကုငသကူရငသည္။ ကုငိုေလ  ကုင္ ရ   ရရရိစဆိိုငကရင္   မ 
လိပငစရရ စင ိိုဆိာျ ရင ျ ရင  ္ုင  ပဆို င ျ ရ ေပ ပပ    းုင္းုင ္လမင ရႊနငမႈိုဆိာေပ ပ မ ဤကဆိ႔ ရ ျ ုင္ ကူ ဆိ႔ ကုင 
ဘရလပိငေနကရငိုဆိာျမုငႈႏဆိုငကရငသည္။ 

းပမရမ စရ ိပင စင ပိငိုဆိ   ငရနင  ိ္ုင စရမ္ိုငႈႏွရမရငကဆိ႔လွနငရေၾိုရုင  ကုင္ိုေလ  ရ ာျပကေပ ျ ုင  ရ ျ ုင္ ကုင 
ကရပိငျပေပ ႈႏဆိုငကရငသည္။ ကုင က ူဆိ႔ ရ  ကူ ဆိ႔ိုဆိသင ဆိုင မရငကဆိ႔လိပငရမရငိုဆိ က ူဆိ႔လိုင ရ  
ိုဆိုင ္သငလမင ရႊနငေပ ျ ုင  ရ ျ ုင္လရင ာျပကႈႏဆိုငကရငသည္။  

က ငု္ိုေလ  ရ ာက ငုာ  ိ ဆ ိလိပငေစလဆကိရင္ ရရိုဆာိေျပရပ  
ကုငကရင ကု္ငိုေလ  ကရိ ရနင  ိ္ုင စိုရ လရိ မ္ရ ႈွႏုင္ စိုရ စိမ္ရ ိုဆိ ႈႏႈ ငျ ုင ္နမနူရျပ ေပ ႈိႏဆုငကရငသည္။  

းပမရမ ကုင ကုင္ိုေလ  ရ   စငစရိ စင ိာေပ စးင ‘Thank you’ာဟိေျပရပ သည္။  

 စစင မွနငာ ရရ    မ္ရ ိုဆာိကရိ ပ  
ကုငာေျပရးဆေိနကရင္ ရရ ေၾိုရုင  ကုင္ိုေလ  ရ ာျပကေပ ျ ုင ကရင ၎ ဆိ႔ ္ုင နရမရငမ္ရ ရွဆေၾိုရုင  နရ လရငေစရနင 
ကူ ိဆ႔ ရ   ေေရိုင ိုူျပ ႈႏဆိုငကရငသည္။  

းပမရမ ကုင ‘book’ာစရ ပိငဟေိျပရကရင္    ကုင္ိုေလ  ရ ာျပကရနင ကုင စရ ိပင စင ပိငိုဆိာေေရုင၍ိုဆိုငျပပ သည္။  
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ိုဆသိငဟနင မူ ရရမ္ရ ႈွႏ ငု္ာလိပငရပငမ္ရ ိုဆာိကရိ ပ   
က ငုကရင  ိုဆိသငဟနင မူ ရရႈႏွုင္ လိပငရပငမ္ရ ိုဆိ ေရင္က္ုင ေပ ျ ုင  ရ ျ ုင္ က ငု္ စိုရ လရိ မ္ရ ၏  ဓဆပၸ သငိုဆိ 
က ငု္ိုေလ  နရ လရငေစရနင  ေေရိုင ိူုျပ ႈႏဆိ ငုကရငသည္။ ဤလႈပငရွရ မႈမ္ရ ိုဆိ ေုငေပေေ ရုငလိပငပ  ေဆိ    
က ငု္ိုေလ ကရင က ဆျပ လရမရငသည္။ 

းပမရမ ိုဆိသငဟနင မူ ရရ ္ုင ‘yes’ာ  ္ိုငာေ  ုင ရဆ ငမ ‘no’ာ  ္ိုငာေ  ုင   မ  ‘good-bye’ာ  ္ိုင 
လိုငေ ွွရမင  ဆိ႔ျ စငကရငသည္။  

ရိပငပရိမ္ရ ိုဆာိကရိ ပ  

က ငုာေျပရးဆိေနကရင္ ရရ ေၾိုရုင  က ငု္ိုေလ  ရ  ရိပငပရိမ္ရ ာျပကျ ငု ကရင က ငု ္စိုရ လရိ မ္ရ ၏ 
 ဓဆပၸ သငိုဆိ နရ လရငေစရနငလရင  ကူ ိဆ႔ ရ   ေေရိုင ိုူျပ ႈႏဆိုငကရငသည္။  

းပမရမ က ငု္ိုေလ  ရ  ကူ ဆိ႔၏ ရွ်  ဆနပငမ္ရ ၏ ဓ  ငပရိိုဆိာျပကပ မ ပပ  ေနရိုင က ငု္ ဆနပငိုဆိသူ ‘get your shoes’ာ
ဟိေျပရပ သည္။  

ရပိငပရိ-  ျပုငိုဆာိစ ူစမင ေလ္လရပပ  ာိ္ု္ႈႏငိငပင ဆိ႔ေ ္ွကရင္ ရရ ေၾိုရုင ာိ္ု္ႈႏငပိငႈႏွု င္ာေျပရးဆပိ  

 
Raising Children Network ို ငုးိုငကရင္ ရိပငပရိ<raisingchildren.net.au>. 

ျပကမႈႈွႏ ငု္ပ ငကိုင၍  ၾိုရျပ  ္ိုငမ္ရ  –  ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာလ ငု္ ငမ္ရ  
Teaching skills to children: different approaches for more information about different approaches 
to teaching skills to children (ိုေလ မ္ရ  ရ  ို္္မင ို္ုငမႈမ္ရ  က ငုၾိုရ ေပ ျ ငု  - ိုေလ မ္ရ  ရ  
ို္္မင ို္ုငမႈမ္ရ  ကုငၾိုရ ေပ ျ ုင   မ္ ဆ မ္ ဆ ေကရ နရင လမင မ္ရ ႈွႏုင္ပ ငကိုငကရင္ 
က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ   ္ိုင နရင လမင   မ္ ဆ မ္ ဆ )  ရ  Raising Children Network မွ 
<http://bit.ly/2KUCHsn>  ္ုင   ငရႈပ သည္။   

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
http://bit.ly/2KUCHsn
http://bit.ly/2KUCHsn
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ိုစရ  

ိုစရ ျ ငု  ရ ျ ုင္ ိုေလ မ္ရ  ရ ာေ ရိုငပ  ဆိ႔ိုဆိ က ငုၾိုရ ေပ ကရင- 

• ိုစရ ပ္ ၏  စငစဆ င စငပဆိုင  ျ စင  ကရမ လိပငရပငမ္ရ ႈွႏုင္ စိုရ လရိ မ္ရ ိုဆိ ကရိ ရနင  
• လူမႈေရ းဆိုငရရ ရရငရ္သင ္ိုငမ္ရ   ္ိုင  ျ ရ ကူမ္ရ ႈွႏုင္ းိုငက္သငရနင 
• ျပ နရ  ိုင   ာေျ ရွုင ရနင  
•  လွရင္ို္ လိပင  ငရနင 

ိုစရ ေနကရင္    ကူ ဆိ႔ ဘရလိပငေနကရငျ စငေစ ကဆိ႔မဟိ င ကူ ိဆ႔ ဘသင ရရႈႏွ ငု္ိုစရ ေနကရငျ စငေစ 
က ငု္ိုေလ ၏ း   ရငမႈိုဆိ လဆိိုငပ သည္။ ဤကဆိ႔ ရ ျ ငု္ က ငုႈႏွုင္ကုင္ိုေလ  ႈႏွစငး  လရိ   ္ိုငာေပ္ရငရႊ ငုစ္ရ 
ိုစရ ေစပ ကရငသည္။ 

ိုစရ စရရ ရိပငမ္ရ ႈွႏုင္ ဂဆမင ိုစရ ပ္ မ္ရ ႈွႏုင္  ူ ိုစရ ျ ငု ကရင ကုင္ိုေလ ႈွႏုင္က ငု းိုငက္သငေရ ိုဆိ 
 ိူု ရ ိုဆိာေ ရုင  ရျ ငု မ  ပဆိေ ရုင  ရျ ုင မ  လွရင္သူျ ငု မ ကုင္ ရ ၾိုရင္ျ ုင မ  ကရမ္ရ  ေိ ငျ ုင  
ကဆိ႔မဟိ င စိုရ လရိ မ္ရ ိုဆိာေျပရးဆိျ ုင  စကျ ငု္ ရ ျ ုင္  ရ ေပ  ရ ေျမွရိုငျပ ေစႈႏဆိုငကရငသည္။ 

းိုငက္သငေရ ိုဆာိ ရ ေပ  ရ ေျမရိုငျပ ေစကရင္ာိုစရ စရရ ရိပငမ္ရ မွရ- 
• ပူစ ေပ ုင မ္ရ  – က ငု္ိုေလ   မင သူရနင  ္ိုင ပူစ ေပ ုင မ္ရ ိုဆိ မႈ ငေပ ပ သည္။ ကုင္ိုေလ  က ငု္ ရ  ၾိုရင္မရင 
မၾိုရင္မရငမ ိုဆိသငဟနငျပမရင မျပမရငမ ကဆိ႔မဟိ င  ကရေိ ငကရင မေိ ငကရင ကဆိ႔မဟိ င ပူစ ေပ ုင  
ပဆိ၍မ္ရ မ္ရ  က ငု ရ  မႈ ငေပ ေစလဆိကရင ဟိ ငမဟိ င ကဆရွဆရနငာေစရ ငု္ၾိုရင္ပ သည္။  

• ကရပ ငေပ  ိုစရ စရရ ရိပငမ္ရ  ႈႏွ ငု္ က  ္ုင ကရေ္ိုငာေက  ရဘူ မ္ရ -  ိုူ ရ   ္ိုင ကုင္ိုေလ  
က ငု္ ရ ာေမ မေမ ာေစရ ငု္၍ၾိုရင္ပ သည္။  စငစရိ စင ိာျ စငပ္ရ ကရင္    က ငု္ ရ  ၾိုရင ္မၾိုရင္မ ိုဆိသငဟနငာျပမျပ 
ကဆိ႔မဟိ င  ကရေိ င မေိ င က ဆျပ ပ သည္။  

• ေဘရလရိ မ္ရ  - က ငု္ိုေလ း ကဆိ႔ာေဘရလရိ ိုဆိ လွဆမင္ေပ ပပ   က ငု္ေရာျပနငလွဆမင္ေပ ေစရနင  ဆိိုင ္နင ပ သည္။  
• ဘေလရိုင ရိ မ္ရ - ရ  ဆိိုငိုဆာိေးရိုငပပ   လ  ္ေပ ပ သည္။ က ငု္ိုေလ  က ငု္ ရ  ၾိုရင္ကလရ မ ကုင္ ိုငိုဆ ိ
ိုဆိသငဟနငျပကလရ  ကဆိ႔မဟိ င  ကရေိ ငကလရ သည္။ ဘေလရိုင ရိ    ္ ဆွိုဆ ိက ငု သူေရ ပပ   က ငု္ိုေလ  
ဘေလရိုင ရိ မ္ရ မ္ရ ာေ ရုင မေ ရုင  ၾိုရင္ပ သည္။  
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  ူ ိ္ုာိုစရ ရနငာဂဆမင ိုစရ ပ္ မ္ရ မွရ- 
Peekaboo –ာေစရုင စငေရငိုဆိ ိုဆိုငေရ ပပ   (ိုေလ နရမရင ဘသငမွရလ )ာ‘where’s (child’s name)?’ာ
ဟိေျပရပ သည္။ သုင ေနရိုင စဆ ငလႈပငရွရ မႈျ ုင္ာေစရုငိုဆိာေ ရိုငး္  ္ပပ   ‘Peekaboo’ာဟိေျပရပ သည္။ ေပင  နငာလိပငပ သည္။  

Tickles – က ငု္ိုေလ ေရွွ က ငု္လိုငမ္ရ ိုဆိာေေရုငျပပပ   လိုငမ္ရ ိုဆိ ိုလဆေဆိ ကရင္ပရိစရာေရႊွလ္ရ ိုရ (ိုလဆမ 
ိုလဆမ ိုလဆ) ‘Tickle, tickle, tickle’ ဟိေျပရေနပ သည္။   

Chaseyာ/ာI’mာgonnaာgetာyou – မဆေ ရ္မသင ‘I’m gonna get you’ာာဟိ ႀိုဆမငႀိုဆမငေျပရပ မ က ငု္လိုငႈႏွစင ိုငိုဆိ 
က ငု္ေရွွ ္ုငေျမရိုငေရ ပပ   က ငု္ိုေလ း   န  ိုပငလရရ ငု ေျပရပ သည္။ 

ရပိငပရိ- ိ္ု္ႈိႏငပင၏ာေ ကာိုစရ ရိုစရ ရုင ပရရကုငာ ိပငစကိဆိ႔ာ
က္ရ ေရရိုငပပ  ာပလပငစ စငးလရိ စင ာိကဆိ႔မဟိ ငာို ငေူေက  ရဘူ  စင ိိုဆာိိ္ု္ႈႏငပိင ရ ာေပ ပပ  ာေပ ပပ  ာိ္ု္ႈႏိငပင၏ာ
စဆ ငိူု ာေျပရုင က္ရ ကရငိုဆာိၾိုရင္ပ ာ 

 
Raising Children Network ို ငုးိုငကရင္ ရိပငပရိ<raisingchildren.net.au>. 

ိုစရ ျ ငု ႈွႏ ငု္ပ ငကိုင၍ာ ၾိုရျပ  ္ိုငမ္ရ  –  ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာလ ငု္ ငမ္ရ  
 ရိပငစရၾိုရင္ ဆိိုင စင ိမွာေပ္ရငစရရေိုရုင ပပ   ပရရေပ ေကရ  ရိပငမ္ရ မ ဂဆမင ိုစရ ပ္ မ္ရ မ ပေဟဠဆမ္ရ ႈွႏုင ္
လိပငစရရလႈပငရရွ မႈမ္ရ ိုဆိ ုွ  ပ သည္။ ကုငႈႏွုင္န  ကရင္  ရိပငစရၾိုရင္ ဆိိုငိုဆိ ရွရရနင Toy Libraries Australia ကဆိ႔က္ရ ေရရိုငပ  
<https://www.toylibraries.org.au>. 

လူမႈ ကဆိုင   ဆိုင  ိုစရ ရုင ပရရကုင ပိငစ ိကဆိ႔မဟိ င ပရ္ပဆိ ေပ ကရင္ ိုစရ ရုင ပရရကုင ိပငစိိုဆိ  ိုငေရရိုငပ သည္။ 
ကုင္ေ ကရွဆ  ပိငစမိ္ရ  ေၾိုရုင  ကဆရွဆရနင  Playgroup Victoria ိုဆးိိုငကသ္ငပ  <http://playgroup.org.au>. 

ကုင ္ိုေလ ၏  ဆမင၌ပရရကုငသေူရ ႈွႏုင္ပ ငကိုငကရင္  ႀိုရးရဏငမ္ရ ိုဆ ိSmall Talk မ ွစငးုင ္ပ္ရ မ္ရ ရသပူ  
<http://www.smalltalk.net.au> Parenting Research Centre  ိုငဘငးဆိိုငမွျ စငကရငသည္။   

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
https://www.toylibraries.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://www.smalltalk.net.au/
http://www.smalltalk.net.au/
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က းဆ ိ

က  ္ုင းဆိျ ငု  ရ ျ ုင္ က ငု္ိုေလ ၏ာေ ရိုငပ  ဆိ႔ိုဆိ  ဆိ  ိုငေစပ ကရင-  

• မဆမဆိုဆိသငမဆမဆ သရိၾိုရငစဆ င 
• းိုငက္သငေရ ာို္္မင ို္ုငမႈမ္ရ  
• ဘရကရစိုရ   
• ႈႏႈ င ကရေ္ိုင 
ကရစးငႈႏွုင္ ေပင   စငလ  က းဆိရကရင္ က  ္ုင မ္ရ ိုဆိ က းဆိပ သည္။  

သးငပ  ကရင္ က  ္ုင မ္ရ ိုဆိ က းဆိပပ   ေပင   လရငလရင က းဆိပ မ က  ္ုင ိုဆိ  ႀိုဆမင နရင ုသင က းဆိပပ  ေနရိုင 
ရပငလဆိိုငပပ   က ငု္ိုေလ  ကူ ဆိ႔၏ ိုဆိသင ႈႏၶရ ကဆိ႔မဟိ င စိုရ လရိ မ္ရ ိုဆိ က ငု္ ရ  က  ္ုင းိုငးဆိေစရနင 
ကရိ မကရိ ာေစရုင္ၾိုရင္ပ သည္။   

ရဆိ ရဆိ ရွ ငု ရွုင  လိပငရပငမ္ရ ႈွႏုင္ လႈပငရွရ မႈမ္ရ ိုဆိ ေရင္ကရိ ပ မ က ငုကရင က ငု္ိုေလ  ရ  က ငု္လိပငရပငမ္ရ  ကဆိ႔မဟိ င 
လႈပငရွရ မႈမ္ရ ိုဆိ   ိ ဆိ ရနင ိုူရ ရရေရရိုငႈႏဆိ ငုကရငသည္။ ကူ ဆိ႔ ရ  ကုငာေပ ေနကရင္ ိုူ ရ ိုဆိ 
 စငျ ရင ျ ရင  ္ုင  ကူ ဆိ႔ ေနျ ုင္ ကူ ဆိ႔ိုဆိသင ဆိ ငု လိပငရပငမ္ရ ိုဆိ   ိ ဆိ ႈႏဆိုငကရင္ ဆိ ငုေ ရုငာေလွ္ရ္ ္ေပ ပ သည္။  

က  ္ုင းဆိေနစးင ကုင္ိုေလ ၏ာေရွွ ္ုင ႀိုဆ  စရ ေဆိုငေပ ပ မ ေဆိ႔ေၾိုရုင ္ကူ ဆိ႔ကရင ကုင ္
လိပငရပငမ္ရ ိုဆိာေစရ ငု္ၾိုရင္ႈႏဆိုငကရငသည္။  

 ဆိ ငု ပိုင ကဆိ႔မဟိ င   ဗ္ ို ္ကဆိ႔ေကရ စဆ င ရရရိေျပရ ငု ေစကရင္ ရရမ္ရ ိုဆိ  သငရွရ ေပ ပ မ ေဆိ    ကူ ဆိ႔ကရင 
က ငုႈႏွ ငု္ ျပနင လွနင းိုငးရေရ ိုဆိ  ရရရိစဆိိုငႈႏဆိုငကရငသည္။ 

 ကိုင ရ္သင ရ လရိ   ္ိုငာက ငု္ေ ရငေကရာက  ္ ငု မ္ရ မွရ 
• This Little Piggy 
• Open Shut Them 
• Twinkle Twinkle  
• Old MacDonald Had a Farm 
• Incy Wincy Spider 
• Children of the Dreaming 
• Inanay. 
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လႈပငရွရ မႈမ္ရ ာပ  ငုကရင္ာက  ္ ငု မ္ရ  
( ကိုင 24 လ  ရ္သငႈႏွ ငု္ ေိုင ိုေလ မ္ရ   ္ိုင)  

• Hokey Pokey 
• Ring-Around-a-Rosey 
• Sleeping Bunnies 
• Head, Shoulders, Knees and Toes 
• Row, Row, Row your boat. 

ရပိငပရိမ္ရ - ိ္ု္ႈႏငပိငႈႏွု င္  ူာက  ္ုင  ္ ငု္မာက  ္ုင းဆပိပ  ာိုၾိုမရငသည္။ 

 
Raising Children Network မွ ငုးိုငကရင္ ရိပငပရိမ္ရ <raisingchildren.net.au>. 

က  ္ ငု းဆျိ ငု ႈွႏ ငု္ပ ငကိုင၍ာ ၾိုရျပ  ္ိုငမ္ရ  –  ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာလ ငု္ ငမ္ရ  
RaisingာChildren’sာNetworkာBabyာKaraokeာစရမ္ိုငႈႏွရ ္ုငာေၾိုရငၾိုရ ကရင ္ိုေလ မ္ရ ၏ က  ္ုင မ္ရ ႈႏွ ငု္ 
ကရ ေ ္ရ္ေ  ိုဗ္ရမ္ရ ိုဆိ ၾိုရင္ပပ  ကုငသူပ  <http://bit.ly/2IzXCy4> 

 ဘဆိရ ငု ဂ္ုင ႈႏွ ငု္ာေ ရရိုငစငေရလိုငၾိုရ ို္္နင ကရ  လူမ္ ဆ  ဘရကရစိုရ မ္ရ ျ ုင္ာေႀိုရငၾိုရ ကရင္ 
ကရ ေ ္ရ္ေ  ိုဗ္ရမ္ရ ိုဆိ ၾိုရင္ပပ  ေလ္လရႈႏိဆ ငုကရင ဆိ႔ိုဆိ first5forever  ိုငဘငးဆိိုင ္ုငာေ ္ွရွဆႈႏဆိ ငုကရင 
<http://bit.ly/2Zdqlyr>. 

ကရစးငမ္ရ ႈႏွ ငု္  ူ- Aboriginal karaoke Inanay ိုဆ ိၾိုရင္ရနင–  
<https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics> 
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စရ  င 

စရ  ငျ ငု ကရင ိုေလ မ္ရ ၏ာေ ရိုငပ  ဆိ႔ိုဆိ  ေေရိုင ိုူျပ ကရင-  

• း  ေႈွႏရိုငႈႏွုင္ ကဆမႈ ရရရိ  ္ရွ ပ ဆ  မႈ 
• ဘရကရစိုရ  ို္္မင ို္ုငမႈမ္ရ ႈွႏု္ငာေ  ဟရရ 
• စဆ င ရစရ မႈမ္ရ ိုဆိ နရ လရငျ ငု သည္။ 

ေိုရုင မ္နငေကရ ိုရရနငနေဘမ ကရစးငႈႏွုင္ာျပနငေို္ရ္ျ ုင ႈႏွ ငု္   ငေပ္ရငေကရ စရ ိပငမ္ရ ိုဆိ   ငပ သည္။  

က ငု္ိုေလ  မရငကရင္ ရိပငပရိမ္ရ ိုဆိ ၾိုရင္ကရငႈႏွ ငု္  ရရ     ရ  နရမရင ပငကရငိုဆိာေစရုင္ပပ  ၾိုရင္ပ သည္။ 

ရိပငပရိမ္ရ  ေၾိုရုင  ရဆိ ရဆိ စုင စ ငု ာေမ  ္နင မ္ရ ိုဆိာေမ ပ မာေ ္ ဘသငမွရလ  ‘Where is the dog?’ာို ္ကဆိ႔ျ စငကရငသည္။ 
၎ ျပ ငု ကုင္ိုေလ  လိုငရဆွ  ေဆိ မေဆိ  ကဆိ႔မဟိ င ိုဆိသငဟနငျပမျပာေစရ ငု္ပပ  ၾိုရင္ပ သည္။  

စရ ိပငရွဆ   ္ ဆွ စရေၾိုရုင  ကဆိ႔မဟိ င စိုရ စိိုဆိ မေျပရမ  က ငု္ိုေလ    ငမရင ဟိ ငမဟိ င 
ကဆရွဆရနငာေစရ ငု္ေပ ပ သည္။  

က ငု္ိုေလ  စဆ င ငုစရ ရရမ္ရ ိုဆိ   ္ဆ င းိုငလိပငေပ ပ မ စရၾိုရင္ ဆိိုင ္ုင စရ ိပင စင ိပငိုဆိ 
ကူ ဆိ႔ ရ ာေရ္  ဆိုင ပ သည္။ ကူ ဆိ႔ာေရ္ ရနင  ိုင  ေနလွ္ုငာေရ္ ေစရနင ကူ ဆိ႔ ရ  စရ ိပင ႈႏွစင ိပငာျပပ သည္။ 

 ကိုငာ12 လာႈွႏ ငု္ာပဆႀိို  ကူ  ္ိုငာက ငု္ေ ရငေကရာစရ ိပငမ္ရ  
• That’sာnotာmy….’ စရ ိပငမ္ရ   
• Spot စရ ိပငမ္ရ   
• Where is the Green Sheep? 
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 ကိုငာ24 လာ ရ္သငႈွႏ ငု္ာ ေိုငာ  ္ိုငာက ငု္ေ ရငေကရာစရ ိပငမ္ရ  
• Brown Bear, Brown Bear 
• The Very Hungry Caterpillar 
• Wombat Stew 
• How the birds got their colours 
• Big rain coming.  

ရပိငပရိမ္ရ -ိ္ု္ႈႏငပိငႈႏွု င္  ူာစရ ိပငမ္ရ ိုဆာိ  ငပ သည္။ာစရ ိပငိုဆာိိုဆို ငရနငႈႏွု င္ာစရမ္ိုငႈႏရွမ္ရ ိုဆာိလွနငရနငာိ္ု္ႈိႏငပငိုဆာိိူုရ ပ သည္။ 

 
Raising Children Network ို ငုးိုငေရ ကရင္ ရိပငပရိမ္ရ  <raisingchildren.net.au>. 

  ငရႈျ ငု ႈွႏ ငု္ပ ငကိုင၍ာ ၾိုရျပ  ္ိုငမ္ရ  –  ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာလ ငု္ ငမ္ရ  
ိုေလ မ္ရ ၏ စရ ိပငမ္ရ ိုဆိ   မ ္ ုွ  ရမင ရနင  ္ိုင ကဆိ႔မဟိ င ပရိေျပရ  နင ိုဆိ  ိုငေရရိုငရနင ကုငာ္
ေ က ္ုင  စရၾိုရင္ ဆိိုငကဆိ႔ က္ရ ေရရိုငပ သည္။ ကုငႈွႏုင္န  ကရင္ စရၾိုရင္ ဆိိုငိုဆိ ရွရေ ္ရနင Public Libraries 
Victoria ကဆိ႔က္ရ ေရရိုငပ <http://publiclibrariesvictoria.net.au>. 

ႈႏဆိ႔စဆိ႔ိုေလ မ္ရ ႈွႏုင္ ုသငရ္သငေကရ ိုေလ မ္ရ  ဆိ႔ႈွႏုင္  ူ စရ ိပငမ္ရ ာေ မွ္ေပ ေရ   ္ိုင   ္ ဆွေကရ 
 ႀိုရးရဏငမ္ရ ိုဆိ   ငရႈရနင Raising Children’s Network <http://bit.ly/2Ghydq4>. 

  

file://///N075/GROUP/DHHS%20Comms/PUBLISHING/DHHS%20Microsoft%20publications/DHHS%20Word%20publications%202019/Maternal%20child%20health%20services/Promoting%20social%20attention%20interaction%20and%20communication%20skills/raisingchildren.net.au
http://publiclibrariesvictoria.net.au/
http://publiclibrariesvictoria.net.au/
http://bit.ly/2Ghydq4
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ေနရိုငေပငေကရ က ငု   ္ိုင လိုငမ္ရ  – 
 ဂၤလဆပငဘရကရစိုရ ျ ငု္ာ  ္ဆ င းိုငလ ငု္မ္ရ  
 

 ဆမင၌ာက ငုိုေလ ၏ာလူမႈေရ းဆို ငရရ-
းိုငက္သငေရ ာိ္ု္မင ို္ ငုမႈမ္ရ ိုဆာိေစရ ငု္ၾိုပငၾိုရင္ရႈျ ငု  
ASDetect <http://asdetect.org>  
မဆဘမ္ရ ႈွႏုင္ာေစရုင္ေရွရိုငကမူ္ရ  ေနျ ုင္ ိုေလ မ္ရ ၏ လမူႈေရ းဆို ငရရ-းိုငက္သငေရ  
 ျ စင ပ္ိုငမ္ရ ႈွႏုင္ာေ ရင စငးမငေရရဂ ၏ာေစရေစရပဆိုင  ကေိုၤ မ္ရ ိုဆိာေျ ရရ ရရနင  ္ိုင  ကရိ ျပ ႈႏဆိုငကရင္   မ  ္
မဆိဘဆို င   ိုင င စင  ိ

မဆဘ  ိ္ုင ပ္ရပဆိ  ရုင  ျမစင ပဆိမ္ရ ိုဆ ိLa Trobe University Early Autism detection  ိုငဘငးဆိိုင ္ု င ရရွဆႈႏဆိုငကရင 
<http://asdetect.org/for-parents> 

ေ ရင စငးမငေရရဂ ႈွႏုင္ပ ငကိုငကရင္ က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ  

Amaze (Autism Victoria) <https://www.amaze.org.au>  
ေ ရင စငးမငေရရဂ   ္ိုင ဗစင ဆိ ရ  သရ ျပရငနသငရွဆ  ျမုင္းရိ    ္ ွ  စရင ျ စငကရငမာေ ရင စငးမငေရရဂ   ိ္ုင 
 ေေရိုင ိုူျပ ရနင  စငး   ္ုင ပဂိဂ ဆလငမ္ရ မ မဆကရ စိမ္ရ ႈွႏုင္    ငပရရရွု ငမ္ရ  းိုငကသ္ငေစရနင 
က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ ႈွႏုင္  ရုင  ျမစငမ္ရ ိုဆိာေပ  ပငေရ ကရငသည္။  

Autism Awareness Australia <https://www.autismawareness.com.au>  
ေ ရင စငးမငးဆိုငရရ ပရရေပ ျ ုင ႈႏွုင္ ကဆို္္မင ျ ုင းဆို ငရရ  ျမ င စ္နင  မသေူကရ   ္ ွ  စရင  စင ိသည္။ 

The Parenting Spectrum Podcast <https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum> 

Raising Children Network <https://raisingchildren.net.au>ာေ ရင စငးမငႈႏွုင ္ ေေေ္ေ္ ိုေလ  
 ္ရ႔ပ ဆ  ေရ ႈႏွုင္ပ ငကိုငကရင္ ကိေ ကန- ေျ  ရကရင္ က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ သည္။ 

ေ ရင စငးမငိုဆိ နရ လရငျ ုင ႈႏွု င္ပ ငကိုငကရင္ ဗ္ဆ  သဆိ  ဆိမ  ဘဆရိုင ဂ္ုင ႈႏွု င္ာေ ရရိုငစငေရလိုငၾိုရ  
မဆကရ စိမ္ရ ာေ ရင စငးမငာေစရေစရပဆိုင  ကေိုၤ မ္ရ ိုဆိ နရ လရငရနငႈႏွု င္  ကဆ မွ ငျပ ရနင  ္ိုင ိုရူ ေပ ရနင Ned 
ဟိေ ေေကရ ိုေလ ုသင စငး  ိုဆိ  နင    ုငးိုငေရ ကရငသည္။ <https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY> 

ေဟရေျပရပ္ မ္ရ ႈွႏ ငု္ာ ေေရိုင ိူုျပ ာ ိပငစိမ္ရ ာ 
Early Days <https://www.amaze.org.au/support/early-days>  
Amaze has free workshops about autism. 

PlayConnect <https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect>  
A network of autism-specific playgroups by Playgroup Australia.  

My Time <https://www.mytime.net.au> 
မကနငမစမ္င ျ စငမႈရွဆကရင္ ိုေလ မ္ရ မ ႀို  ေရ္  ္ရွပ ဆ  မႈာေႈႏွ ေို ္ေကရိုေလ မ္ရ  ကဆိ႔မဟ ိင 
နရ ရရွရငာေရရဂ ရွဆေနေကရိုေလ မ္ရ ၏ မဆဘမ္ရ ႈွႏုင္ာေစရုင္ေရွရိုငကမူ္ရ   ိ္ုင မဆဘပရ္ပဆိ မႈ  စ  စးင စင  ိ 

 

http://asdetect.org/
http://asdetect.org/for-parents
https://www.amaze.org.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://raisingchildren.net.au/
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect/
https://www.mytime.net.au/
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 ေေရိုင ပရမ္္ရ ႈွႏ ငု္ာ နငေးရ ငုမႈမ္ရ ိုဆာိရသူျ ငု  
ေစရေစရပဆိ ငု   ငုေရရိုငစ္ိုင ိုငေးရုငရ္ိုငေပ မႈ- လႊ ပဆိ႔ေပ ကရင ္ နငေးရုငမႈမ္ရ ႈႏွ ငု္  ေေရိုင ပရ္မ္ရ မ 
ႈႏွ ငု္ ို္ NDIS   ္ိုင ရေဆိိုငမႈႈွႏုင္ပ ငကိုငကရင္ က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ   ္ိုင ကုင၏ာေ ကရွဆ Early 
Childhood Early Intervention (ECEI)  ိုငစပင ရရိ  နင ိုဆိ းိုငက္သငပ <https://www.ndis.gov.au/about-
us/locations.html#vic>  

The Early Intervention Indigenous Liaison Officer (EIILO) Program <https://www.eiilo.com.au> 
 ဘဆိရ ငု ဂ္ုင ႈႏွ ငု္ာေ ရရိုငစငေရလိုငၾိုရ  ို္္နင ကရ  လူမႈ ကဆိုင   ဆိုင ရွဆ မဆကရ စိမ္ရ  ရ  ပရ္ပဆိ ိုဆရဆသရမ္ရ မ 
ဘရကရစိုရ ႈႏွ ငု္ က ုင   ္ိုင လိုငမ္ရ ိုဆိ ၎ ဆိ႔ ေနျ ငု္  ေေ္ေေ္ေရရဂ ိုိးရရ နင ကဆိ႔မဟိ င 
ိုေလ  ေူ ိုိးရရ နငေရကဆိ႔ က္ရ ေရရိုငရနင  ္ိုင မဆမဆိုဆိသငမဆမဆ သရိၾိုရငစဆ င ္ေစရနငာ
ေက ္ရေစရနင  ္ိုငာေပ ိုမင ပ ကရငသည္။ 

Raising Children Network Therapy Guide <https://raisingchildren.net.au/autism> 

Therapy Connect <http://www.therapyconnect.amaze.org.au> 

 ိူု ရ ာ ိနင လဆို င   
Amaze ာေ ရင စငးုင   ္ိုင လိုငမ္ရ   ၾိုရေပ  ၀နငေးရုငမႈ - 1300 308 699 

မဆ ုငႈွႏုင္ိုေလ  ို္နင မရေရ  ိနင လဆိုင  - 13 22 29 

မဆဘ ိနင လဆိုင  - 13 22 89 

  

https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.eiilo.com.au/
https://raisingchildren.net.au/autism
http://www.therapyconnect.amaze.org.au/
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ရရငရႊနင  ္ိုငမ္ရ  

ေ ရိုငေ ရငျပပ  ရ ငု ျမစငမ္ရ ိုဆိ ဤစရ ိပငုသင ေူေေရုငရရ၌  ကရိ ျပ   ္ကရငသည္။ 

Barbaro, J. & Dissanayake, C. (2013). Early markers of Autism Spectrum Disorders in infants and 
toddlers prospectively identified in the Social Attention and Communication Study (SACS). Autism: 
International Journal of Research and Practice, 17, 64-86.  

Barbaro, J. & Dissanayake, C. (2010). Prospective identification of Autism in infancy and 
toddlerhood using developmental surveillance: The Social Attention and Communication Study 
(SACS). Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 31, 376-385. 

Sussman, F. (1999). More than words. Toronto: The Hanen Centre. 

Rogers, S., Dawson, G. and Vismara, L. (2012). Early start for your child with autism. New York: 
Guilford Publications. 

ASDetect <http://asdetect.org>  

Talk With Me Baby <http://www.talkwithmebaby.org> 

Raising Children Network <https://raisingchildren.net.au> 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asdetect.org/
http://www.talkwithmebaby.org/
https://raisingchildren.net.au/
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