
  

               ຮ່າງການເຮັດວຽກ 

ພວກເຮົ າຕ້ອງການຈ ່ ຫຍັງ? 

ຂ້ອຍຕ້ອງເຮັດຫຍັງເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງຂ້ອຍຈະເລີ ນເຕີ ບໂຕ ແລະ ຮຽນຮູ້? 

 

  

ແຜນຜັງການຕັດສິ ນໃຈເພ ່ ອຄັດເລ ອກລາຍ 

ງານການອະທິບາຍ (ການຈົດບັນທຶກ) 
 

ແຜນຜັງການຕັດສິ ນໃຈແມ່ນຫຍັງ? 

ແຜນຜັງການຕັດສິ ນໃຈແມ່ນເຄ ່ ອງມ ທີ່ ທີ ມ IFSP ນໍ າໃຊ້ເພ ່ ອຊ່ວຍຄັດເລ ອກ 

ລາຍງານທີ່ ອະທິ ບາຍວ່າ ລູກຂອງເຈົ ້ າກໍາລັງເປັນແນວໃດໃນສາມຂົງເຂດ:   

1. ຄວາມສໍ າພັນດ້ານບວກໃນສັງຄົມ 

2. ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການນໍ າໃຊ້ທັກສະໃໝ່ 

3. ການດໍ າເນີ ນການເພ ່ ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າ 

 

ສິ່ ງທີ່ ຕ້ອງຈ ່ ເມ ່ ອກໍາລັງນໍ າໃຊ້ເຄ ່ ອງມ ນີ ້  

ຄິ ດເຖິງວິ ທີ ທີ່ ເດັກນ້ອຍຈະນໍ າໃຊ້ທັກສະຕາມໜ້າທີ່ ເພ ່ ອມີ ສ່ວນໃນກິດຈະກໍາໃນສະຖານທີ່ ໆແ

ຕກຕ່າງກັນ ແລະ ກັບຜູ້ຄົນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. 

ລາຍງານທີ່ ທີ ມເລ ອກຄວນສະທ້ອນເຖິງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງລູກຂອງທ່ານ ໂດຍອີ ງຕາມ: 

• ຄວາມຄາດໝາຍສໍ າລັບລູກຂອງເຈົ ້ າໃນສະພາບແວດລ້ອມໃດໜ່ຶງ.  

ນໍ າໃຊ້ຄວາມຄາດໝາຍຂອງວັດທະນະທໍາໃນເຮ ອນຂອງເຈົ ້ າເພ ່ ອຕັດສິ ນໃຈວ່າ 

ລູກຂອງເຈົ ້ າກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນລະດັບທີ່ ຖ ກຄາດໝາຍໄວ້ສໍ າລັບຊ່ວງອາຍຸຂອ

ງພວກເຂົ າໃນເຮ ອນ ຫ   ບໍ່ .   

• ການທີ່ ພວກເຂົ ານໍ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ/ການປັບໃຊ້ 

(ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຟັງ, ແວ່ນຕາ, ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ, ອ ່ ນໆ) 

ເມ ່ ອມັນມີ ຢູ່ທ່ົວໄປ. 

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຕົວຈິ ງຂອງພວກເຂົ າໃນສະພາບແວດລ້ອມທັງໝົດ, 

ບໍ່ ແມ່ນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພາຍໃຕ້ສະຖານະການຈໍ າລອງ ຖ້າລາວມີ ເຕັກໂນໂລຊີ . 

• ອາຍຸຕາມເວລາຂອງລູກຂອງເຈົ ້ າ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົ າເກີດກ່ອນກໍານົດ.  

 

ໃຫ້ເລີ່ ມຕ້ົນດ້ວຍຄໍ າຖາມທໍາອິ ດ: ເດັກນ້ອຍເຄີ ຍນໍ າໃຊ້ທັກສະຕາມໜ້າ 

ທີ່ ໆເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍຂອງຊ່ວງອາຍຸໃນພ ້ ນທີ່ ຕອບຮັບນີ ້ ບໍ ? 

 

ແມ່ນຫຍັງຄ ຂໍ ້ ດີ  ແລະ ໂອກາດຂອງລູກຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າສໍ າລັບການຈະ 
ເລີ ນເຕີ ບໂຕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ແມ່ນ ບໍ່ ແມ່ນ 



               ຮ່າງການເຮັດວຽກ 

ຖ້າເຈົ ້ າຕອບວ່າ “ບໍ ່ ແມ່ນ” ສໍ າລັບ 

ຄໍ າຖາມທໍາອິ ດ...   

  ຖ້າເຈົ ້ າຕອບວ່າ “ແມ່ນ” ສໍ າລັບ 

ຄໍ າຖາມທໍາອິ ດ… 

 

 

ໃນພ ້ ນທີ່ ນີ ້ , ______________ ກໍາລັງນໍ າໃຊ້ ທັກສະຕາມໜ້າທີ່  

ເປັນໄປຕາມຄາດໝາຍຂອງຊ່ວງອາຍຸໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 
ສະຖານະການທັງໝົດ ຫ   ເກ ອບທັງໝົດບໍ ? 

ໃນແບບແຜນປະ
ຈໍ າວັນ ແລະ ກິດ 

ຈະກໍາທີ່
ີ ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບພ ້ ນທີ່ ຕອບ 

ຮັບນີ ້ , ລູກຂອງ 

ເຈົ ້ າກໍາລັງໃຊ້ທັກ
ສະບາງຢ່າງທີ່ເປັນ
ໄປຕາມຄາດໝາ
ຍຂອງຊ່ວງອາຍຸ 

ແຕ່ໂດຍສ່ວນ 

ໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນນໍ
າໃຊ້ທັກສະທີ່ ຄ້າຍ
ຄ ກັບເດັກນ້ອຍທີ່  

ອາຍຸຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ
ກວ່າ. 

ໃນລະຫວ່າງແບບ
ແຜນປະຈໍ າວັນ 

ແລະ ກິດຈະກໍາ 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ພ ້ ນທີ່ ຕອບຮັບນີ ້ , 

ລູກຂອງເຈົ ້ າກໍາ 

ລັງໃຊ້ທັກສາບາງ
ຢ່າງ ເຊິ່ ງຄ້າຍຄ  

ກັບເດັກນ້ອຍທີ່  

ອາຍຸຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ
ກວ່າ ແຕ່ໂດຍ 

ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 

ແມ່ນນໍ າໃຊ້ທັກສະ
ທີ່ ເປັນໄປຕາມຄາ
ດໝາຍຂອງຊ່ວງ

ອາຍຸ. 

ແມ່ນ 
 

ໃນລະຫວ່າງແບບ
ແຜນປະຈໍ າວັນ 

ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່  

ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນ
ທີ່ ຕອບຮັບນີ ້ , 

ລູກຂອງເຈົ ້ າມີ ທຸກ
ທັກສະທີ່ ພວກ 

ເຮົ າຄາດຫວັງຈະ 
ໄດ້ເຫັນໃນເດັກ 

ນ້ອຍທີ່ ຢູ່ໃນຊ່ວງ
ອາຍຸຂອງພວກ 

ເຂົ າ ແລະ ຍັງມີ  

ຄວາມກັງວົນບາງ
ຢ່າງ. 

ບໍ່ ແມ່ນ 
 

ໃນລະຫວ່າງແບບ
ແຜນປະຈໍ າວັນ 

ແລະ ກິດຈະກໍາທີ່  

ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນ
ທີ່ ຕອບຮັບນີ້, 

ລຸກຂອງເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້
ທຸກທັກສະທີ່ ເປັນ 

ໄປຕາມຄາດ 

ໝາຍຂອງຊ່ວງ 

ອາຍຸ. 

ໃນພ ້ ນທີ່ ນີ ້ , ______________ ນໍ າໃຊ້  ທັກສະຕາມໜ້າທີ່  ຄ ກັບ 

ເດັກນ້ອຍ ທີ່ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຫ າຍ ຫ   ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ອາຍຸຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ 

ກວ່າ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານະການທັງໝົດ? 

ເດັກນ້ອຍທີ່ ອາຍຸສູງກວ່າຫ າຍ  
ເດັກນ້ອຍທີ່ ອາຍຸຂ້ອນຂ້າງ 

ຕ່ໍາກວ່າ 

ໃນລະຫວ່າງແບບແຜນ 

ປະຈໍ າວັນ ແລະ ກິດຈະ 
ກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນທີ່  

ຕອບຮັບນີ ້ , ລູກຂອງເຈົ ້ າ 

ນໍ າໃຊ້ທັກສະທີ່ ສໍ າຄັນ 

ເຊິ່ ງຄ້າຍຄ ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ ອ
າຍຸຕ່ໍາກວ່າຫ າຍ.   

ພວກເຂົ າກໍາລັງນໍ າໃຊ້ 

ທັກສະຂອງເດັກນ້ອຍທີ່
ີ

 

ຂ້ອນຂ້າງອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 

ຈົນຮອດລະດັບໃດ? 

ໃນລະຫວ່າງແບບແຜນ 

ປະຈໍ າວັນ ແລະ ກິດຈະ 
ກໍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນທີ່ຕອ

ບຮັບນີ ້ , ໂດຍສ່ວນ 

ໃຫຍ່ແລ້ວ ລູກຂອງເຈົ ້ າ 

ກໍາລັງນໍ າໃຊ້ທັກສະທີ່ ສໍ າ ຄັນ 

ເຊິ່ ງຄ້າຍຄ ກັບເດັກ 

ນ້ອຍທີ່ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າຫ າຍ. 

ໃນແບບແຜນປະຈໍ າວັນ 

ແລະ ກິດຈະກໍາສ່ວນ 

ໃຫຍ່ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນທີ່ ຕ
ອບຮັບນີ ້ , ລູກຂອງເຈົ ້ າ 

ກໍາລັງນໍ າໃຊ້ທັກສະທີ່
ີ ເກີດຂຶ ້

ນກ່ອນທັກສະທີ່ ເປັນໄປຕາ
ມຄາດໝາຍຂອງຊ່ວງອາຍຸ. 

ທັກສະເຫ ົ່ ານີ ້
ີ ແມ່ນ 

ຄ້າຍຄ ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ ອາຍຸ
ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາກວ່າ. 

ບໍ່ ແມ່ນ 
 

ຈົນຮອດລະດັບໃດທີ ່  ພວກ 

ເຂົ ານໍ າໃຊ້ທັກສະທີ່ ເປັນໄປຕາ
ມຄາດໝາຍຂອງຊ່ວງອາຍຸໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມແລະ ສະ 
ຖານະການທັງໝົດ ຫ   

ເກ ອບທັງໝົດ? 

ແມ່ນ 
 

ຜູ້ໃດມີ  ຄວາມກັງວົນ 

ກ່ຽວກັບທັກສະຂອງ 

ເດັກນ້ອຍໃນພ ນທີ່ ນີ ້ ບໍ ? 


