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ការទទ ួស្គគ  ់ 

រដាា ភិា វចិថូលរៀ ានផ្គត្់ផ្គងមូ់្ និ្ិដ ់សក វទិា ័យ La Trobe (សក វទិា ័យឡាប្រត្ូរ) តាម្រយៈ 
ម្ជឈម្ណ្ឌ  ប្រស្គវប្រាវជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ Olga Tennison (OTARC) លដើម្បើរលងកើត្ 
កូនលសៀវលៅលនះ។ 

 

 

 

 

លដើម្បើទទួ ានការលាះពុម្ពផ្ាយលនះកនុងទប្រម្ងដ់ដ អាចចូ យកាន សូម្លផ្ញើអុើលម្៉េ លៅសុខ្ភាពមាតា 
និងកុមារ <MCH@dhhs.vic.gov.au> 

លាះពុម្ពផ្ាយលៅកនុងប្ររលទសអូស្រ្ស្គត  ើ លដាយសក វទិា ័យ La Trobe។ 

© សក វទិា ័យ La Trobe ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

លាះពុម្ពផ្ាយល ើកទើមួ្យ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ការរកាសិទធិកនុងការងារលនះ ប្រត្ូវានផ្ត ់ឱ្យសក វទិា ័យ La Trobe។ 

សមាា រៈលៅកនុងការងារលនះានទទួ អាាញ រ័ណ្ណ លប្រកាម្អាាញ រណ័្ណ Creative Commons Attribution-

Non Commercial-Non Derivatives។ 

សំណួ្រទាងំឡាយគួរល វ្ើល ើងលដាយ លផ្ញើអុើលម្៉េ លៅម្ជឈម្ណ្ឌ  ប្រស្គវប្រាវជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ 
Olga Tennison លៅសក វទិា ័យ La Trobe University 
<SACS.Vic@latrobe.edu.au> 

អនុញ្ញា ត្ និងលាះពុម្ពផ្ាយលដាយរដាា ភិា វចិថូលរៀ 1 Treasury Place ដម្ រន៊ លប្រកាម្អាាញ រណ័្ណ 
ពើសក វទិា ័យ Trobe University។ 

កដនែងណាដដ ពាកយ ‘ជនាតិ្លដើម្’ ប្រត្ូវានយកលប្ររើ វាសំលៅលៅទាងំជនាតិ្លដើម្ និងប្ររាជនរស់លៅតាម្ 
លកាះ Torres Strait។ ជនាតិ្លដើម្ភាគតិ្ចប្រតូ្វានរកាទុក លព ណាវាាដផ្នកននចំណ្ងលជើងននរាយ 
ការណ៍្ កម្មវ ិ្ ើ ឬសប្រម្ង។់ 

ISBN 978-1-925947-70-0 (លាះពុម្ព) 
ISBN 978-1-76069-107-3 (pdf/អនឡាញ/MS word) 

អាចទទួ ានតាម្អនឡាញលៅ health.vic - Maternal and child health 

<https://www2.health.vic.gov.au/maternal-child-health> 

លាះពុម្ពលដាយ OTARC (សើហា ២០១៩) (1907406) 
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អពំើកូនលសៀវលៅលនះ 
កូនលសៀវលៅលនះប្រតូ្វានរចនាល ើងសប្រមារក់ារប្រាប្រស័យទាក់ទងាម្ួយកុមារអាយុរវាង១១ដខ្ និង៣០ដខ្។ ប្ររសិនលរើ 
អនកចង់ានព័ត្ម៌ានរដនែម្ សូម្និយាយលៅកាន់គិលានុរដាា យកិាសុខ្ភាពមាតា និងកុមារ។ 

កូនលកមងកំពុងលរៀនាប្ររច។ំ ពួកលគលរៀនពើការប្រាប្រស័យទាកទ់ងាម្ួយម្នុសសលផ្សងលទៀត្។ ប្ររសិនលរើកុមារមានការ 
 ំាកចំលពាះជំនាញការយកចិត្តទុកដាក ់ការប្រាប្រស័យទាកទ់ង និងការល វ្ើទំនាក់ទំនងខាងសងគម្ររស់ពួកលគ 
សម្ត្ែភាពររស់ពួកលគ កនុងការលរៀនពើអនកលផ្សងលទៀត្ប្រតូ្វានរងផ្ រ៉េះពា ់។ 

ការ ំាកចំលពាះការយកចិត្តទុកដាក ់ការប្រាប្រស័យទាក់ទង និងការល វ្ើទំនាកទំ់នងខាងសងគម្អាចរាររ់ញ្ចូ  ការថយចុះ 
មិ្នញឹកញារ ់ឬារល់ារ៖់ 

• ទំនាក់ទំនងតាម្រយៈការលប្ររើដភនក 
• ការល ែ្ើយត្រលព ណាលៅល ម្ ះ 
• ការចងអុ លដើម្បើ ‘រងាា ញ’, សម្ែឹងតាម្ 
• ការប្រគវ ើនដ ទះនដ និងកាយវកិារលផ្សងលទៀត្ 
• ការចម្ែងតាម្អនកលផ្សងលទៀត្ 
• ការល វ្ើពុត្ល ង 
• ការរងាា ញប្ររដារល់កមងល ងលៅអនកលផ្សងលទៀត្ 
• ការញញឹម្ដដ ដចករដំ ក 
• ការដចករដំ កអារម្មណ៍្។ 
កុមារមាន ក់ៗ គឺខុ្សគ្នន ។ 

ការលប្ររើប្រាស់យុទធស្គស្រ្សតស្គម្ញ្ា និងមានប្ររសិទធភាពដដ សម្ប្រសរនឹងចំណារអ់ារម្មណ៍្និងរលរៀរលរៀនររស់ពួកលគ 
អាចជួយពួកលគអភិវឌ្ឍជំនាញទំនាកទ់ំនង និងសងគម្។ 
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សិកាា ស្គលា និងប្រកុម្គ្នបំ្រទ .................................................................................... 16 
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ការនយិាយ 
ការនិយាយលៅកាន់កូនររស់អនក អាចជួយពួកលគលដើម្បើអភិវឌ្ឍ៖ 

• ការយ ់ដឹងពើភាស្គ 
• ការលប្ររើប្រាស់ភាស្គ 
• វាកយសពទ។ 

ឃ្ែ លំម្ើ  និងម្តិ្លយារ  ់
ពិភាកាអំពើវត្ែុ ម្នុសស សកម្មភាព និងប្រពឹត្តិការណ៍្ដដ កូនររស់អនកមានចំណារ់អារម្មណ៍្។ 

លរៀររារព់ើអវើដដ កំពុងលកើត្ល ើង 
លព ល ងាម្ួយកូនអនក និយាយអំពើអវើដដ អនកកំពុងល វ្ើ។ 

ឧទាហ្រណ៍្ ខ្ណ្ៈលព  ‘កំពុងរញ្ចុ កចំណ្ើ អាហារ’ កូនតុ្កកតាទារក និយាយថា ‘កូនងា៉េ ឃ្ែ ន កូនងា៉េ កំពុងញុាអំាហារ’។ 

និយាយតាម្សំល ង និងពាកយដដ កូនររស់អនកនិយាយ។ 

រងអងរ់វាងពាកយ និងឃ្ែ  លហ្ើយការរងច់លំម្ើ ថាលត្ើកូនររស់អនកល ែ្ើយត្រ ឬល វ្ើតាម្អវើដដ អនកនិយាយឬអត្។់ 

រនែសឺលម្ែងពាកយគនែះឹ ឧទាហ្រណ៍្៖  
• ‘លម្ើ  រថលភែើង’ 
• ‘វាាសត្វដ្ក’ 
• ‘សូម្ហុ្ចលសៀវលៅម្កខ្ញុ ំ’។ 
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ការលប្ររើពាកយរដនែម្អវើដដ កូនររសអ់នកនិយាយ 
ឧទាហ្រណ៍្ ប្ររសិនលរើកូនររស់អនក៖ 

• មិ្នមានពាកយ - លប្ររើពាកយដត្មួ្យមា៉េ ត្ ់លៅលព និយាយាមួ្យពួកលគ ឧទាហ្រណ៍្ ‘ផឹ្ក’ 

• ពាកយម្ួយមា៉េ ត្់ - លប្ររើពាកយពើរមា៉េ ត្ ់លៅលព និយាយាមួ្យពួកលគ ឧទាហ្រណ៍្ ‘ផឹ្កលទៀត្?’ 
• ពាកយពើរមា៉េ ត្ ់- លប្ររើពាកយរើមា៉េ ត្ ់លៅលព និយាយាមួ្យពួកលគ ឧទាហ្រណ៍្ ‘កូនចងផឹ់្ក?’។ 

សរួសណួំ្រ 
ល ើកទឹកចិត្តឱ្យកូនររស់អនកល ែ្ើយត្រលដាយសួរសំណួ្រ រចួម្ករងអង។់ 

 

ររូភាព: និយាយាមួ្យខ្ញុអំំពើលរឿងរា៉េ វដដ មានលរៀងរា ន់ថៃ និងអវើដដ ខ្ញុសំម្ែងឹលម្ើ  លហ្ើយចងអុ លៅ។

 

រូរភាពមានការអនុញ្ញា ត្ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <raisingchildren.net.au>។ 

គនែះឹនិយាយ - តំ្ណ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 
និយាយលៅកានកូ់នររស់អនក លៅកនុងភាស្គដដ អនកដឹងថា អរំផុ្ត្។ ពត័្ម៌ានសប្រមារឪ់ពុកមាត យលៅល ើវុរិនសថ៍ររស់ 
ប្រកសួងអររ ំនិងរណ្តុ ះរណាត  រដាា ភិា ថាន ករ់ដា <http://bit.ly/2XhrIdt>។ 

ការចិញ្ច ឹម្កូនដដ និយាយពហុ្ភាស្គ និងពើរភាស្គ លៅល ើរណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <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
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/2XhrIdt
http://bit.ly/2Gp02hp
http://bit.ly/2Gp02hp
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ការរងាា ញ 
ការរងាា ញ ជួយកុមារលដើម្បើ៖ 

 លរៀនវ ិ្ ើថមើៗ ននការរលញ្ចញអាករបកិរយិា 

 រលងកើននូវការយ ់ដឹង 

 លរៀនជំនាញថមើៗ។ 

អនកអាចគ្នបំ្រទដ ់ការលរៀនសូប្រត្ និងការទំនាកទំ់នងររស់កូនអនកលដាយរងាា ញពួកលគនូវអវើដដ អនកកំពុងនិយាយ។ 
មានវ ិ្ ើមួ្យចំនួនដដ អនកអាចល វ្ើដូចលនះាន។ 

រងាា ញពើអវើដដ អនកចងឱ់្យកូនររសអ់នកល វ្ើ 
កុមារលរៀនលចះលដាយលម្ើ អនកដនទ។ លៅលព អនកទទួ ការយកចិត្តទុកដាកព់ើកូនររស់អនក រំដរកកិចចការយតឺ្ៗ 
និងផ្ត ់ការដណ្នាាំជំហាន លដើម្បើឱ្យពួកលគអាចលម្ើ ល ើញអវើដដ អនកកំពុងល វ្ើ។ 

ឧទាហ្រណ៍្ អនកអាចរងាា ញពើរលរៀរអានលសៀវលៅមួ្យ លដាយរងាា ញកូនររស់អនកពើរលរៀរលរើកទំពរ័។ អនកកអ៏ាចរងាា ញ 
ពួកលគដដរពើរលរៀរល វ្ើវាលដាយខ្ែួនឯងលដាយដណ្នានំដររស់ពួកលគផ្ទទ  ់។ 

និយាយពើអវើដដ អនកចងឱ់្យកូនររសអ់នកចម្ែងតាម្ 
អនកអាចល វ្ើគំរូពាកយ ឬឃ្ែ លដាយផ្ទទ  ់មាត្ ់លដើម្បើឱ្យកូនររស់អនកយកលប្ររើ។ 

ឧទាហ្រណ៍្ លព អនកផ្ត ់អវើមួ្យដ ់កូនររស់អនក ចូរនិយាយថា ‘សូម្អរគុណ្’។ 

លប្ររើវត្ែុពិត្ប្រាកដ 
ការរងាា ញកូនររស់អនកនូវវត្ែុដដ អនកកំពុងនិយាយអំពើ អាចជួយពួកលគឱ្យយ ់ថាពួកលគមានល ម្ ះ។ 

ឧទាហ្រណ៍្ លព អនកនិយាយថា ‘លសៀវលៅ’ អនកកានល់សៀវលៅលដើម្បើរងាា ញកូនររស់អនក។ 
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លប្ររើកាយវកិារ និងសកម្មភាព 
អនកអាចជួយកូនររស់អនកឱ្យយ ់ដឹងពើអត្ែនយ័ននពាកយររស់អនក លដាយរដនែម្កាយវកិារ និងសកម្មភាព។ 
ល វ្ើច នាទាងំលនះឱ្យានចាស់លាស់ លដើម្បើឱ្យកូនររស់អនកសលងកត្ល ើញ! 

ឧទាហ្រណ៍្ កាយវកិាររមួ្រញ្ចូ  ទាងំការងកក់ា សប្រមារ ់‘ាទ/ចស៎’ និងប្រគវ ើកា  សប្រមារ ់‘លទ’ ការប្រគវ ើនដសប្រមារ ់
‘លាលហ្ើយ’។ 

លប្ររើររូភាព 
ការរងាា ញរូរភាពដ ់កូនររស់អនកអំពើអវើដដ អនកកំពុងនិយាយ អាចជួយពួកលគផ្ងដដរឱ្យលដើម្បើយ ់ដឹងពើន័យនន 
ពាកយររស់អនក។ 

ឧទាហ្រណ៍្ រងាា ញកូនររស់អនកពើរូរភាពដសបកលជើងររស់ពួកលគ រនាទ រម់្កាននិយាយថា ‘លៅយកដសបកលជើងកូន’។ 

 

ររូភាព៖ ដសវងយ ព់ើខាងលប្រៅ លហ្ើយនិយាយាមួ្យខ្ញុ ំអំពើអវើដដ លយើងលម្ើ ល ើញ។

 

រូរភាពមានការអនុញ្ញា ត្ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <raisingchildren.net.au>។ 

គនែះឹរងាា ញ - តំ្ណ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 
អានជំនាញរលប្រងៀនដ ់កុមារ៖ វ ិ្ ើស្គស្រ្សតលផ្សងគ្នន  សប្រមារព់ត័្ម៌ានរដនែម្លទៀត្អំពើវ ិ្ ើស្គស្រ្សតលផ្សងគ្នន លដើម្បើរលប្រងៀន 
ជំនាញដ ់កុមារ <http://bit.ly/2KUCHsn> លៅល ើរណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន។ 
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http://bit.ly/2KUCHsn
http://bit.ly/2KUCHsn
http://bit.ly/2KUCHsn


Page 10 

ការល ង 

ការល ង រលប្រងៀនកុមារឱ្យលចះពើរលរៀរ៖ 

 លប្ររើសំល ង សកម្មភាព និងពាកយ ាដផ្នកម្ួយននការល ងលហ្គម្ 
 ភាា រា់ម្ួយអនកលផ្សងលទៀត្ សប្រមារល់គ្ន រំណ្ងសងគម្ 
 លដាះប្រស្គយរញ្ញា  
 រដូរលវនគ្នន ល ង។ 

លៅលព ល ង ចូរល វ្ើតាម្ការនាមុំ្ខ្ររស់កូនររស់អនក លដាយការចូ រមួ្ាម្ួយអវើៗក៏លដាយដដ ពួកលគកំពុងល វ្ើ ឬអវើៗ 
ដដ ពួកលគកំពុងល ងាម្ួយ។ លនះល វ្ើឱ្យការល ងលៅាទើរ ើករាយសប្រមារ់ទាងំអនក និងកូនររស់អនក។ 

ការល ងាម្ួយប្ររដារល់កមងល ង និងលហ្គម្ាម្ួយគ្នន  អាចល ើកទឹកចិត្ដកូនររស់អនកលដើម្បើប្រាប្រស័យទាក់ទងាម្ួយអនក 
លដាយសួរសុំជំនួយ ការសួរនាាំលប្រចើនលទៀត្ ការរដូរលវនគ្នន ល ង ការសម្ែឹងលម្ើ អនក ការល វ្ើសំល ង ឬការនិយាយពាកយ  
ាលដើម្។ 

ប្ររដារល់កមងល ងដដ ល ើកទឹកចិត្តដ ក់ារប្រាប្រសយ័ទាកទ់ង រមួ្មាន៖ 
• ពពុះ - ផ្ែុ ំពពុះមួ្យចំនួនលដើម្បើឱ្យកូនររស់អនកចរល់ ង។ រងច់លំម្ើ ប្ររសិនលរើកូនររស់អនកនឹងសម្ែឹងលម្ើ ម្កអនក 
ល វ្ើកាយវកិារ ឬលប្ររើសំល ង ឬពាកយលដើម្បើប្រារអ់នកថា ពួកលគចង់ឱ្យអនកផ្ែុ ំពពុះដថម្លទៀត្។ 

• ម្ ួរនតងឹប្ររដារល់កមងល ង និងប្ររអរត់្ស្រ្នតើ - រងច់ ំលហ្ើយលម្ើ ថាលត្ើកូនររស់អនកសួរអនកលដើម្បើសុំជំនួយឬលទ។ 
សមាគ  ់លម្ើ ប្ររសិនលរើពួកលគសម្ែឹងលម្ើ ម្កអនក ល វ្ើកាយវកិារ ឬល វ្ើសំល ងលៅលព អវើមួ្យលកើត្មានល ើង។ 

• ា  ់- រលម្ៀ ា ់ម្ួយលឆ្ព ះលៅកានកូ់នររស់អនក លហ្ើយរនាទ រម់្ក ល ើកទឹកចិត្តឱ្យពួកលគរលម្ៀ វាប្រត្ រ់ម្ក 
អនកវញិ។ 

• ដំុរែុក- សងរ់៉េម្មួ្យ លហ្ើយលគ្នះវាឱ្យរ ំដួ ។ លត្ើកូនររស់អនកសម្ែឹងលម្ើ ម្កអនក ល វ្ើកាយវកិារលឆ្ព ះលៅរកអនក 
ឬល វ្ើសំល ងម្ួយឬលទ? រកាដំុរែុកមួ្យចំនួនសប្រមារ់អនក លហ្ើយសមាគ  ់លម្ើ ថាលត្ើកូនររស់អនកសួររករដនែម្ ឬលទ។ 
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លហ្គម្ល ងាម្យួគ្នន  រមួ្មាន៖ 
Peekaboo - ល ើកភួយល ើង លហ្ើយនិយាយថា ‘លត្ើ (ល ម្ ះកូន)លៅទើណា?’ រនាទ រម់្ក ទាញភួយចុះលដាយរនែឺ 
សលម្ែងរលំភើរ លហ្ើយនិយាយថា ‘Peekaboo’។ ចូរល វ្ើម្តងលទៀត្។ 

ចកប់្រកល ក - ល ើកនដទាងំពើរររស់អនកល ើងល ើលៅចំលពាះមុ្ខ្កូន រចួផ្ទែ ស់រតូរនដម្កាច នាចកប់្រកល ក លហ្ើយប្រពម្គ្នន  
លនាះនិយាយថា ‘ចកប់្រកល ក ចកប់្រកល ក ចកប់្រកល ក’។ 

លដញចរ ់/ ខ្ញុនឹំងលដញចរកូ់ន - និយាយ ‘ខ្ញុនឹំងលដញចរកូ់ន’ ឱ្យានលប្រចើនដង ខ្ណ្ៈដដ អនករកាការឆ្ែ ស់ទើខិ្ត្លៅ 
ជិត្កូនររស់អនក លដាយល្ងនដររស់អនកលៅមុ្ខ្អនក។ 

 

ររូភាព៖ លៅល ងប្រកុម្កុមារតូ្ចៗកនុងតំ្រនរ់រសខ់្ញុ ំលហ្ើយសូម្ហុ្ចចនាែ សទចិមួ្យ ឬប្ររអរប់្រកដាសកាតុ្ងមួ្យម្កខ្ញុ ំ
លហ្ើយលម្ើ ភាពប្រសនម្ររសខ់្ញុនឹំងលៅាលផ្តសផ្ទត ស

 

រូរភាពមានការអនុញ្ញា ត្ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <raisingchildren.net.au>។ 

គនែះឹល ង - តំ្ណ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 

ខ្ចើប្ររដារល់កមងល ងលហ្គម្ លហ្គម្ផ្គុ ំរូរភាព និងសកម្មភាពដ៏សរាយរ ើករាយ និងសប្រមារក់ារអររ់ពំើរណាណ  ័យប្ររដារល់កមង 
ល ងម្ួយ! លរើកចូ រណាណ  ័យប្ររដារល់កមងល ងអូស្រ្ស្គត  ើ លដើម្បើដសវងរករណាណ  ័យប្ររដារល់កមងល ងដដ លៅជិត្អនក 
<https://www.toylibraries.org.au>។ 

ចូ រមួ្ប្រកុម្កុមារតូ្ចៗកនុងសហ្គម្ន ៍ឬប្រកុម្កុមារតូ្ចៗដដ ានគ្នបំ្រទ។ ទាកទ់ងម្ក Playgroup (ប្រកុម្កុមារតូ្ចៗ 
វចិថូលរៀ) លដើម្បើដសវងយ ់អំពើប្រកុម្ទាងំឡាយមានលៅកនុងតំ្រនរ់រស់អនក <http://playgroup.org.au>។ 

រលងកើនររយិាកាសលរៀនសូប្រត្តាម្ផ្ទះររស់កូនអនក ាមួ្យនឹងគំនិត្ទាងំឡាយពើការពិភាកាតិ្ចតួ្ច   
<http://www.smalltalk.net.au> លៅតាម្វុរិនសថ ៍ម្ជឈម្ណ្ឌ  ប្រស្គវប្រាវល ើការចិញ្ច ឹម្កូន។ 

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
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/
https://www.toylibraries.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://playgroup.org.au/
http://www.smalltalk.net.au/
http://www.smalltalk.net.au/
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ការលប្រចៀង 

ការលប្រចៀង ជួយកុមារល វ្ើឱ្យប្ររលសើរល ើងដ ់៖ 

 ទំនុកចិត្ត និងអត្តសញ្ញា ណ្ 

• ជំនាញប្រាប្រស័យទាក់ទង 
 ភាស្គ 

 ការនិយាយ។ 

លប្រចៀងចលប្រម្ៀងដដ លប្ររើពាកយជួន និងពាកយផ្ទួនៗគ្នន ។ 

លប្រចៀងចលប្រម្ៀងដដ ធ្លែ រ់ស្គគ  ់ លហ្ើយលប្រចៀងល ើងវញិ ម្តងលហ្ើយម្តងលទៀត្។ រនាទ រ់ពើានលប្រចៀងចលប្រម្ៀងពើររើដង 
រងអងម់្ួយរយៈ លហ្ើយសមាគ  ់លម្ើ លដើម្បើឱ្យដឹងថាលត្ើកូនររស់អនកនឹងលប្ររើរាងកាយ ឬពាកយររស់ពួកលគ 
លដើម្បើប្រារអ់នកថាពួកលគចង់ឱ្យអនកចលប្រម្ៀងរនតឬលទ។ 

ដាករ់ដនែម្សកម្មភាព ឬច នាងាយប្រសួ  អនកអាចជួយកូនររស់អនកឱ្យចម្ែងតាម្សកម្មភាព ឬច នាររស់អនក។ 
កាត្រ់នែយជំនួយដដ អនកានផ្ត ់ឱ្យពួកលគរនតិច ម្តងៗ រហូ្ត្ដ ់ពួកលគអាចចម្ែងសកម្មភាពានលដាយខ្ែួនឯង។ 

ពាយាម្អងគុយលៅមុ្ខ្កូនររស់អនកលៅលព លប្រចៀង 
ល វ្ើដូលចនះលដើម្បើឱ្យពួកលគអាចលម្ើ ល ើញសកម្មភាពររស់អនក។ 

យកលចញនូវការរខំានទាងំឡាយ ដូចាអាយដផ្ត្ ឬទូរទសសន ៍ល វ្ើដូលចនះលដើម្បើឱ្យពួកលគអាចលផ្ទត ត្អារម្មណ៍្ល ើការល វ្ើទំនាក ់
ទំនងាម្ួយអនក។  

រទចលប្រម្ៀងដដ សម្ប្រសរសប្រមារម់្នុសសប្រគរវ់យ័ 
រទចលប្រម្ៀងខាងលប្រកាម្គឺាភាស្គអង់លគែស អនកអាចចូ លៅកាន ់YouTube លដើម្បើពិនិត្យលម្ើ រទចលប្រម្ៀង លហ្ើយហាត្ ់
លប្រចៀងាម្ួយកូនអនក។ 

• 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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រទចលប្រម្ៀងដដ ពាកព់ន័ធនឹងការល វ្ើច នា 
(សប្រមារកុ់មារអាយុ២៤ដខ្ និងលប្រចើនាងលនះ) 
រទចលប្រម្ៀងខាងលប្រកាម្គឺាភាស្គអង់លគែស អនកអាចចូ លៅកាន ់YouTube លដើម្បើពិនិត្យលម្ើ រទចលប្រម្ៀង លហ្ើយហាត្ ់
លប្រចៀងាម្ួយកូនអនក។ 

• Hokey Pokey 

• Ring-Around-a-Rosey 

• Sleeping Bunnies 

• Head, Shoulders, Knees and Toes 

• Row, Row, Row your boat។ 

ររូភាព៖ ល ងលភែង លហ្ើយលប្រចៀង និងរាាំមួ្យខ្ញុ។ំ 

 

រូរភាពមានការអនុញ្ញា ត្ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <raisingchildren.net.au>។ 

គនែះឹការលប្រចៀង - តំ្ណ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 
លម្ើ  លហ្ើយលរៀនរទចលប្រម្ៀង និងពាកយចួនលពញនិយម្ររស់កុមារ និងសប្រមារកុ់មារតូ្ចៗលៅតាម្ទំពរ័វុរិនសថរ៍រស់ 
រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន ទារកខារា៉េ អូលខ្ <http://bit.ly/2IzXCy4>។ 

លម្ើ  លហ្ើយលរៀនពាកយចួនលពញនិយម្សប្រមារកុ់មារតូ្ចៗ ាភាស្គជនាតិ្លដើម្ និងប្ររាជនរស់លៅតាម្លកាះ Torres 

Strait អាចរកានលៅតាម្វុរិនសថ ៍first5forever <http://bit.ly/2Zdqlyr> ។ 

លម្ើ  ខារា៉េ អូលខ្ជនាតិ្លដើម្ Inanay - ាមួ្យទំនុកខ្ែើៗ 

<https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics> 

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
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/2IzXCy4
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2IzXCy4
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
http://bit.ly/2Zdqlyr
https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics
https://raisingchildren.net.au/guides/baby-karaoke/inanay-with-lyrics
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ការអាន 

ការអាន ជួយគ្នបំ្រទកុមារខាង៖  

 ការអភិវឌ្ឍខ្ួរកា  និងការយ ់ដឹង 
 ជំនាញភាស្គ និងវាកយសពទ 
 ការយ ់ដឹងពើអារម្មណ៍្។ 

អានលសៀវលៅដដ មានពាកយចួនគ្នន  អ កំណាពយខ្ែើៗ លហ្ើយមានពាកយផ្ទួនៗគ្នន  និងងាយប្រសួ អាន។ 

លម្ើ លដើម្បើឱ្យល ើញរូរភាពអវើដដ កូនររស់អនកសម្ែឹងលម្ើ  លហ្ើយដាក់លៅល ម្ ះវត្ែុលនាះ។ 

សួរសំណួ្រស្គម្ញ្ាៗ អំពើរូរភាព ដូចា ‘លត្ើសត្វដ្កលៅឯណា? ’ លហ្ើយលម្ើ ឱ្យល ើញថាលត្ើកូនររស់អនកចងអុ  
ឬល វ្ើកាយវកិារ។ 

រងអងរ់នតិចមុ្ននឹងនិយាយ ឬអានពាកយ ឬឃ្ែ ាកល់ាក់ណាមួ្យលៅកនុងលសៀវលៅ លដើម្បើឱ្យានល ើញថាលត្ើកូនររស់អនក 
នឹងរញ្ចរព់ាកយ ឬឃ្ែ លនាះឬលទ។ 

ល វ្ើតំ្ណ្ភាា រល់ៅនឹងចំណ្ង់ចំណូ្ ចិត្តររស់កូនអនក អនុញ្ញា ត្ឱ្យពួកលគលប្រជើសលរ ើសយកលសៀវលៅម្ួយលៅកនុងរណាណ  ័យ។ 
រងាា ញលសៀវលៅពើរដ ់ពួកលគឱ្យលប្រជើសលរ ើស ប្ររសិនលរើលគមានការ ំាកកនុងការល វ្ើការសលប្រម្ចចិត្ត។ 

លសៀវលៅសម្រម្យសប្រមារកុ់មារអាយុ១២ដខ្ និងលប្រចើនាងលនះ 
• ‘លនះមិ្នដម្នា ….ររស់ខ្ញុ ំលទ’  លសៀវលៅ 
• ប្ររទះល ើញលសៀវលៅ 
• លត្ើសត្វលចៀម្នរត្ងលៅទើណា? 
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លសៀវលៅសម្រម្យសប្រមារកុ់មារអាយុ២៤ដខ្ និងលប្រចើនាងលនះ 
• Brown Bear, Brown Bear (ខាែ  មុពំណ៌្លតាន ត្ ខាែ  មុពំណ៌្លតាន ត្) 

• The Very Hungry Caterpillar (ដងកូវលម្អំលៅដឃ៏្ែ ន) 

• Wombat Stew (សម្ែររស់សត្វ វុដំរ៊ត្) 

• How the birds got their colours (លត្ើសត្វរកសើទទួ ានពណ៌្ររស់ពួកលគលដាយដររណា) 

• Big rain coming (លភែៀង្ំម្កដ ់លហ្ើយ) 

ររូភាព: អានលសៀវលៅាមួ្យខ្ញុ។ំ ជួយខ្ញុឱំ្យលចះកានល់សៀវលៅ និងលរើកទំពរ័។ 

 

រូរភាពមានការអនុញ្ញា ត្ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <raisingchildren.net.au>។ 

គនែះឹការអាន - តំ្ណ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 

អលញ្ា ើញលៅរណាណ  ័យកនុងតំ្រនរ់រស់អនក លដើម្បើរកខ្ចើលសៀវលៅកុមារម្ួយចំនួនលដាយឥត្គិត្នថែ ឬចូ រមួ្កនុង 
វគគនិទានលរឿង។ លរើកចូ  រណាណ  ័យស្គធ្លរណ្ៈ វចិថូលរៀ លដើម្បើរកលម្ើ រណាណ  ័យម្ួយដដ លៅដកបរអនក 
<http://publiclibrariesvictoria.net.au>។ 

អានគនែឹះមួ្យចំនួនលដើម្បើដចករដំ កលសៀវលៅាម្ួយទារក និងកុមារវយ័លកមង លៅតាម្ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន 
<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
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
http://bit.ly/2Ghydq4
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ពត័្ម៌ានរដនែម្ - ត្ណំ្ភាា រា់ភាស្គអងល់គែស 

ការប្រតួ្ត្ពិនិត្យជំនាញប្រាប្រសយ័ទាកទ់ង-សងគម្ ររសកូ់នអនកលៅផ្ទះ 
ASDetect <http://asdetect.org>  
កម្មវ ិ្ ើទូរស័ពទនដឥត្គិត្នថែដដ ឪពុកមាត យ និងអនកដថទាអំាចលប្ររើប្រាស់ានលដើម្បើតាម្ដានចំណុ្ចសំខាន់ៗ ដផ្នកប្រាប្រស័យ 
ទាកទ់ង-សងគម្ររស់កុមារ និងសញ្ញា ដំរូងននជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ។ 

្នធ្លនរដនែម្សប្រមារឪ់ពុកមាត យ អាចរកានលៅតាម្វុរិនសថរ៍រស់សក វទិា ័យ La Trobe អំពើការរកល ើញ 
សញ្ញា ដំរូងននជំងឺអូទើហ្សមឹ្ <http://asdetect.org/for-parents> 

ពត័្ម៌ានអំពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់ា្ម រតី   
Amaze (Autism Victoria) <https://www.amaze.org.au>  
អងគការកំពូ សប្រមារជំ់ងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើកនុងរដាវចិថូលរៀ ផ្ត ់ជូនព័ត្ម៌ាន និង្នធ្លនត្ភាា រស់ប្រមាររុ់គគ  
មាន ក់ៗ ផ្ទទ  ់ ប្រកុម្ប្រគួស្គរ និងអនកជំនាញលៅកាន់ការគ្នបំ្រទសប្រមារ់ជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចង់ស្គម រត្ើ។ 

ការយ ់ដឹងអំពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើអូស្រ្ស្គត  ើ 
<https://www.autismawareness.com.au>  
ការអរ់រ ំនិងការយ ់ដឹងពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើររស់អងគការមិ្នរកប្រាកចំ់លណ្ញ។ 

ការផ្សពវផ្ាយតាម្រយៈផ្ដខាសត សតើពើវសិ្គ គម្ការចិញ្ច ឹម្កូន 
<https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum> 

រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <https://raisingchildren.net.au> ពត័្ម៌ានដផ្អកល ើការប្រស្គវប្រាវអំពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ 
ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ និងការអភិវឌ្ឍទូលៅររស់កុមារ។ 

ការយ ់ដឹងពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ ដខ្សវ ើលដអូខ្ែើមួ្យអំពើលកមងប្ររុសមាន កល់ ម្ ះ  Ned រលងកើត្ល ើងលដើម្បើជួយ 
ដ ់ប្រកុម្ប្រគួស្គរជនាតិ្លដើម្ និងប្ររាជនរស់លៅតាម្លកាះ Torres Strait ឱ្យានយ ់ដឹង និងសមាគ  ់ដឹងពើសញ្ញា  
ដំរូងននជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ។ <https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY> 

សកិាា ស្គលា និងប្រកុម្គ្នបំ្រទ 
នថៃដំរូង <https://www.amaze.org.au/support/early-days>  

Amaze មានសិកាា ស្គលាឥត្គិត្នថែអំពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចងស់្គម រត្ើ។ 
PlayConnect <https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect>  
រណាត ញប្រកុម្កុមារតូ្ចៗដដ មានជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចង់ស្គម រត្ើាកល់ាក ់Playgroup Australia 
(ប្រកុម្កុមារតូ្ចៗ អូស្រ្ស្គត  ើ)។ 

លព លវលាររស់ខ្ញុ ំ <https://www.mytime.net.au> 

កម្មវ ិ្ ើការគ្នបំ្រទឪពុកមាត យ និងអនកដថទាកុំមារពិការ ការយតឺ្យា៉េ វល ើការអភិវឌ្ឍ ឬជំងឺរុានំរ ៉េ។ 

 

http://asdetect.org/
http://asdetect.org/
http://asdetect.org/for-parents
http://asdetect.org/for-parents
http://asdetect.org/for-parents
https://www.amaze.org.au/
https://www.amaze.org.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.autismawareness.com.au/
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://www.abc.net.au/radio/programs/the-parenting-spectrum
https://raisingchildren.net.au/
https://raisingchildren.net.au/
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.youtu.be/bQcWvYi5EqY
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://www.amaze.org.au/support/early-days
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect/
https://playgroupaustralia.org.au/national-programs/playconnect
https://www.mytime.net.au/
https://www.mytime.net.au/
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ការចូ ការចូ លប្ររើប្រាសក់ារគ្នបំ្រទ និងលសវាកម្ម 
ការល វ្ើអនតរាគម្នា៍នមុ្នលព ៖ សប្រមារព់័ត្ម៌ានអំពើលសវាកម្មរញ្ាូ ន និងការគ្នបំ្រទ លហ្ើយនិងសិទធិទទួ ាន NDIS 
សូម្ទំនាក់ទំនងាមួ្យការយិា ័យនដគូ Early Childhood Early Intervention (ការល វ្ើអនតរាគម្ន៍ាន 
មុ្នលព សប្រមារកុ់មារតូ្ចៗ(  (ECEI) កនុងតំ្រនរ់រស់អនក   
<https://www.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic>  
កម្មវ ិ្ ើម្ស្រ្នតើសប្រម្រសប្រមួ្ ការល វ្ើអនតរាគម្ន៍ានមុ្នលព សប្រមារជ់នាតិ្លដើម្ និងប្ររាជនរស់លៅតាម្លកាះ Torres 

Strait (EIILO) <https://www.eiilo.com.au> ផ្ត ់ជូនប្រកុម្ប្រគួស្គរលៅកនុងសហ្គម្ន៍ជនាតិ្លដើម្ 
និងប្ររាជនរស់លៅតាម្លកាះ Torres Strait ាម្ួយឧរករណ៍្ ភាស្គ និងព័ត្៌មាន លដើម្បើធ្លនាថាពួកលគមានទំនុកចិត្ត 
លដើម្បើលៅជួរលវជារណ្ឌិ ត្ ឬលពទយកុមារ។ 

ម្គគុលទទសការពាា ពើ រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <https://raisingchildren.net.au/autism> 

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

 

ដខ្សទូរសព័ទជំនយួ 
លសវាកម្មទើប្ររឹកាផ្ត ់ព័ត្ម៌ានររស់ Amaze អំពើជំងឺអូទើហ្សមឹ្ ឬជំងឺខ្វះការផ្ចង់ស្គម រត្ើ៖ 1300 308 699 

ដខ្សទូរស័ពទអំពើសុខ្ភាពមាតា និងកុមារ៖ 13 22 29 

ដខ្សទូរស័ពទសប្រមារម់ាតារិតា៖ 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.ndis.gov.au/about-us/locations.html#vic
https://www.eiilo.com.au/
https://www.eiilo.com.au/
https://www.eiilo.com.au/
មគ្គុទ្ទេសការព្យាបាលពី%20បណ្តាញការចិញ្ចឹមកូន
http://www.therapyconnect.amaze.org.au/
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ឯកស្គរលយាង 
ប្ររភពខាងលប្រកាម្លនះ ប្រត្ូវានយកលប្ររើកនុងការរលងកើត្កូនលសៀវលៅលនះ។ 
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>  

សូម្កូននិយាយាម្ួយខ្ញុ ំ <http://www.talkwithmebaby.org> 

រណាត ញការចិញ្ច ឹម្កូន <https://raisingchildren.net.au> 

 

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