
ចាប់់ពីីកំំណើ�ើតដល់់អាយុ ុប្រាំ�ំមួួយុឆំ្នាំំ – ការលូ់តលាស់ ់និិងការវិវិិឌ្ឍឍ
សូូមសួូរសូំណួួរ។ ទារកមិនអាចរង់់ចាំបំានទេ�។

អី្វី�
គំំនូិស់តាងគំឺប្រាំតវូិ�និស់រណើស់រណើ�ើងស់ប្រាំ�ប់់�តាប់ិតា ប់ុុន្តែនិែ  
អំ្នកំន្តែដល់ដឹង ឬណើ�ើ �ការជាមួួយុណើកំេងៗនិឹងទទួល់�និប្រាំប់ណើ�ជនិ៍ 
ពីីវាផងន្តែដរ។

ទេ�តុុអី្វី�
គំនូំិស់តាងនៃនិការពិីនិិតយជាមួនុិណើនិះគំជឺាវិ�ីិសាស្ត្រស់ែឆ្នាំប់រ់ហ័័ស់មួួយុ
កុំ�ង ការជួយុអំ្នកំឲ្យយកំ�ំត់�និនូិវិចំ�ុំចំប់ញ្ហាា ន្តែដល់អាចំណើកំើត�និ 
ណើ�ើងចំណំើ�ះការណើមួើល់ ការសាែ ប់ ់និងិការវិវិិឌ្ឍឍរប់ស់ក់ំ�ុរ។ គំនូំិស់ 
តាងនិងឹជួយុអំ្នកំឲ្យយពីនិិិតយណើមួើល់កំ�ុរទាំងំប្រាំស់ងុ�និ។ អំ្នកំនិងឹ 
ណើ�ើ �ការតាមួដានិណើ�ណើល់ើការវិវិិឌ្ឍឍរប់ស់ក់ំ�ុរណើ�ណើល់ើការគំតិ ជនំាញ 
ស់ងគមួ ការសាែ ប់ ់ការនិ�ិយុ និងិស់កំមួេភាពីនៃនិការណើ�ើ �ចំល់នាណើផេង 
ៗ។ ជនំាញនៃនិការណើ�ើ �ចំល់នាខ្លះះះណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់សាចំដ់ុតូំចំ (ដូចំជា 
ប្រាំ�មួនៃដ) ន្តែផំកំណើផេងណើទៀតណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់ស់ាចំដ់ុ�ំ ំ(ដូចំជាណើជើង)។ វាជាណើរឿង 
ចា�ំចំកុ់ំ�ងការតាមួដានិណើល់ើការណើមួើល់ និងិការសាែ ប់រ់ប់ស់ក់ំ�ុរ 
ណើ�ប្រាំគំប់អ់ាយុុ។

សូំខាន់! គំំនូិស់តាងណើនិះជាវិ�ិីសាស្ត្រស់ែឆ្នាំប់់រហ័័ស់កុំ�ងការជួយុអំ្នកំឲ្យយ
តាមួដានិពីីការវិវិិឌ្ឍឍនៃនិការណើមួើល់ ការសាែ ប់ ់និិងការវិវិិឌ្ឍឍរប់ស់ក់ំុ�រ 
ណើហ័ើយុមួិនិន្តែមួនិណើ�ើ �ណើ�ើងកុំ�ងណើ�ល់ប់ំ�ងជាណើតស់ែ  ការវាយុតនៃមួះ  
ឬការវាស់ស់់ទ ង់នៃនិការវិវិិឌ្ឍឍណើ�ើយុ។

រទេ�ៀ�ណា
ប្រាំកំមុួអាយុុនិមួីួយុៗរាយុស់កំមួេភាពីន្តែដល់កំ�ុរនិងឹអាចំណើ�ើ ��និណើ�
ណើពីល់ណាមួួយុណើ�ចំណើនាះ ះអាយុដុបូំ់ង និងិអាយុុទពីីរីកុំ�ងប្រាំកំមុួណើនាះ។ 
ឧទាំហ័រ�៍ គំតិប្រាំតមឹួរយុៈណើពីល់ 12 ន្តែខ្លះ កុំ�រៗនឹិងអាចំណើ�ើ �ស់កំមួេ 
ភាពីន្តែដល់�និរាយុណើ�កុំ�ងប្រាំកំមុួអាយុពីុី 6 ដល់់ 12 ន្តែខ្លះ។ �ុងណា 
មួញិ កំ�ុរភាគំណើប្រាំចំើនិនិងឹមួនិិអាចំណើ�ើ �ស់កំមួេភាពីទាំងំអ្នស់ណ់ើនិះ 
ណើ�អាយុុ 6 ន្តែខ្លះ�និណើទ។ វាដូចំ�ំចំណំើ�ះប្រាំកំមុួអាយុនុិមួីួយុៗ។ ដូចំណើនិះ  
សូ់មួកំុ�ំនិកំែ�ីរមួភណើពីកំប្រាំប់ស់និិណើប់ើកំ�ុរណើ�ណើពីល់ណើផែើមួនៃនិកំប្រាំមួតិ 
អាយុុនិមួីួយុៗណើនិះ មួនិិអាចំណើ�ើ �ស់កំមួេភាពីទាំងំអ្នស់ណ់ើនិះ�និ។  
ណើដាយុណើហ័តថុាកំ�ុរ�និការវិវិិឌ្ឍឍណើ�អ្នប្រាំតាមួួយុខ្លះសុ់ៗ�ំ សូ់មួកំុ�ំនិ
ការភ័យ័ុប្រាំពួីយុណើដាយុសារន្តែតណើកំេងហាកំដូ់ចំជា�និភាពីយឺុត�ុវិ 
កុំ�ងកំចិំចការណាមួួយុ។

អានិស់កំមួេភាពីន្តែដល់�និរាយុណើ�ណើប្រាំកាមួអាយុុរប់ស់់ណើកំេង និិង 
ណើប្រាំកាមួន្តែផំកំនៃនិការណើមួើល់ និិងការសាែ ប់់។ ណើមួើល់ និិងសាែ ប់់ 
ណើ�ណើពីល់ន្តែដល់កំុ�រណើល់ង។ ណើតើណើកំេងអាចំណើ�ើ �ស់កំមួេភាពី 
ទាំងំណើនិះណើទ? វាចាំ�ច់ំន្តែដល់កំុ�រ�និណើពីល់ណើវិលា ទីកំន្តែនិះង 
និិងស់�ភ រន្តែដល់ប្រាំតវូិការស់ប្រាំ�ប់់ស់កំមួេភាពីនិីមួួយុៗ។ 
ឧទាំហ័រ� ៍សូ់មួកំុនំិិ�យុថាកំុ�រមួិនិអាចំគូំរមួុខ្លះ�និ 
ប្រាំប់ស់ិនិណើប់ើអំ្នកំមួិនិ�និឲ្យយប្រាំកំដាស់ និិងប៊ិចិំ ឬណើ�េ នៃដណើ�កំុ�រ។

អំ្នកំអាចំណើមួើល់ និិងសាែ ប់់កំុ�ររយុៈណើពីល់ប់ីបួ់និនៃ�ៃជាប់់�ំ ណើដាយុ
ណើប្រាំប់ើគំំនូិស់តាងកំត់ប្រាំតាពីីកំែ ី�រមួភណាន្តែដល់អំ្នកំ�និ។ ប្រាំប់ស់ិនិណើប់ើ 
កំុ�រណើ�កំប្រាំមួិតនៃនិប្រាំកំមុួអាយុុខ្លះពស់់មួិនិអាចំណើ�ើ �ស់កំមួេភាពីទាំងំ 
អ្នស់់�និ ប្រាំកំមុួប្រាំគួំសារអាចំន្តែចំកំរំន្តែល់កំការអ្នណើងេតរប់ស់់ពួីកំណើគំជា 
មួួយុអំ្នកំ�និជំនាញវិជិាា ជីវិៈន្តែដល់អាចំពីិនិិតយល់មិិួតពីីការអ្នភិ័វិឌ្ឍឍ
រប់ស់់កំុ�រ�និ។

ទេ�ទេ�លណា
ណើមួើល់ និិងសាែ ប់់ណើ�ណើពីល់ន្តែដល់កុំ�រកំំពីុងណើល់ង។ អំ្នកំកំំពីុងន្តែស់ើ ង
រកំណើមួើល់ថាណើតើកំុ�រជា�មួេតាចូំល់ចិំតែអ្នើ �។ សូូមកុំទេ��ើគំំនូសូតាង់
ទេនះទេ�ទេ�លដែ�លទេកេង់ឈឺឺ អ្វីស់ូកមំ្លាំងំ់ ឬ��ួលការរំខាន។

អី្វី��ន្ទាា �់មកទេ�ៀតុ
អំ្នកំអាចំទូរស័់ពីទណើ�ណើល់ខ្លះរប់ស់់ Help Me Grow Washington  
ន្តែដល់�និប់ង្ហាា ញណើ�ន្តែផំកំ�ា ងណើទៀតនៃនិឯកំសារចំុះផាយុណើនិះ 
ស់ប្រាំ�ប់់ណើ�េ ះនៃនិ Lead Family Resources Coordinator (FRC)  
កុំ�ងមូួល់ដាា និណើ�កុំ�ងតំប់និ់រប់ស់់អំ្នកំ ប្រាំប់ស់ិនិណើប់ើអំ្នកំ�និកំែ ី�រមួភ 
អ្នំពីីការវិវិិឌ្ឍឍរប់ស់ក់ំុ�រ។ ណើពីទយកំុ�រ ប្រាំកំសួ់ងស់ុខាភ័ិ�ល់ 
ឬមួ�ឌ ល់សិ់កំា�ិការសាលាណើរៀនិ កំ៏អាចំជួយុដល់ប់្រាំកំមុួប្រាំគួំសារ ប្រាំពីមួ
ទាំងំរបូ់អំ្នកំកុំ�ងការន្តែស់ើ ងរកំភំាកំ់ង្ហារន្តែដល់ណើ�ជិតន្តែដល់អាចំណើ�ើ �
ការពិីនិិតយណើពីញណើល់ញប់ន្តែនិែមួណើទៀតណើ�ណើល់ើការវិវិិឌ្ឍឍ ការណើមួើល់ និិង/
ឬការសាែ ប់់រប់ស់ក់ំុ�រ។

ការទេមើល 

ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ស់មួះ ឹងន្តែកំវិន្តែភំ័កំ (ណើមួើល់ន្តែភំ័កំរប់ស់់អំ្នកំ)

 � ណើមួើល់តាមួរប់ស់់ន្តែដល់ផ្ះ ស់់ទណីើដាយុណើប្រាំប់ើន្តែភំ័កំរប់ស់់ពួីកំណើគំ

 � ណើដើរ ឬវាណើដាយុមួិនិប់ុកំណើ�និឹងវិត្�ណើផេងៗញឹកំញាប់់

 � ណើមួើល់ណើ�មួនិុស់េ និិងវិត្�ណើផេងៗណើដាយុណើប្រាំប់ើន្តែភំ័កំទាំងំពីីរ

 � កានិ់វិត្�ណើ�ចំ�ៃ យុ�មួេតា (ប់នាទ ប់់ពីីអាយុ ុ6 ន្តែខ្លះ)

 � ណើដើរ ឬវា�និរលូ់និកាត់ប្រាំស់ណើ�ល់ 

ឬតំប់ន់ិន្តែដល់�និស់ភាពីខុ្លះស់�ំ (ប្រាំពីំ ឥដា )

 � ណើមួើល់មួនិុស់េ ឬវិត្�ណើផេងៗណើដាយុមួិនិប្រាំស់ណើល់ៀងន្តែភំ័កំ 

ឬប្រាំប់ឹងស់មួះ ឹង (ប់នាទ ប់់ពី ី9 ន្តែខ្លះ)

�  �និន្តែភំ័កំន្តែដល់ថាះ  ចំាស់់ មួិនិប្រាំកំហ័មួ ឬ�និណើចំញទឹកំ

ការស្តាា �់ 
ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ប់ង្ហាា ញពីីភាពីដឹងនៃនិស់ំណើ�ងកុំ�ងផទះ (ស់ំណើ�ងទូរស់័ពីទ  

ស់ំណើ�ងណើ�ះទាំើ រ ស់ំណើ�ងទូរទស់េនិ៍)

 � ណើប្រាំប់ើស់ំណើ�ងន្តែដល់មួិនិខាះ ងំណើពីកំ ឬតិចំណើពីកំ

 � ណើល់ងជាមួួយុន្តែល់បែងន្តែដល់�និស់ំណើ�ង (កំ�ែ ឹងអ្នប្រាំងួនិ កំ�ែ ឹង)

 � ប្រាំតាប់់តាមួស់ំណើ�ង (ប់នាទ ប់់ពីី 1 ឆំ្នាំ)ំ

 � ណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់�កំយខាងចំុងខ្លះះះៗ (“s” ឬ “ing”) 

ប់នាទ ប់់ពីីអាយុុពីីរឆំំ្នាំ

 � ណើ�ើ �តាមួការន្តែ�នាំ�កំយស់មួែ ី 

�  រកំាស់ំណើ�ងមួ�យមួណើល់ើទូរទស់េនិ៍ ឬវិទិយុ

 � សាែ ប់់ណើរឿង ន្តែខ្លះេអាត់ស់ំណើ�ង ឬទូរទស់េនិ៍ណើដាយុ�េ និប់ញ្ហាា

 � និិ�យុ ដូចំណើនិះមួនិុស់េភាគំណើប្រាំចំើនិអាចំយុល់់�និ 

(ប្រាំប់ស់ិនិណើប់ើអាយុុណើល់ើស់ 2-1/2 ឆំ្នាំ)ំ

 � ណើដើរមួកំរកំអំ្នកំណើ�ណើពីល់ណើ�ណើចំញពីីប់និទប់់មួួយុណើផេងណើទៀត 

(ប់នាទ ប់់ពី ី2 ឆំ្នាំ)ំ



ចាប់ពី់ីកំណំើ�ើតដល់់អាយុុ ប្រាំ�ំមួួយុឆំ្នាំ ំ– ការលូ់តលាស់់ និងិការវិវិិឌ្ឍឍ
សូូមសួូរសូំណួួរ។ ទារកមិនអាចរង់់ចាំបំានទេ�។

សូ�ម្លាំ�់ម្លាំតា�ិតា៖ 
កុំ�ងនាមួជា�តាប់តិា អំ្នកំជាមួនុិស់េន្តែដល់សំ់ 
ខានិជ់ាងណើគំកុំ�ងជិវិតិរប់ស់កូ់ំនិរប់ស់អំ់្នកំ។ 
អំ្នកំសាគ ល់់ពីីកូំនិរប់ស់អំ់្នកំ�និចំាស់ជ់ាងណើគំ។ 
ប្រាំប់ស់និិណើប់ើអំ្នកំ�និកំែ�ីរមួភអ្នពំីកីារវិវិិឌ្ឍឍរប់ស់់
កូំនិអំ្នកំ អំ្នកំអាចំណើសំ់ើសំុ់ការវាយុតនៃមួះ�និ។ 
សូ់មួសួ់រសំ់�ួរប្រាំប់សិ់និណើប់ើអំ្នកំ�និស់�ួំរ 
ឬកំែ�ីរមួភណាមួួយុ។ ទូរស័់ពីទណើ� Help Me 
Grow Washington ណើដើមួបែទីទួល់�និណើ�េ ះនៃនិ 
Family Resources Coordinator (FRC) 
ប្រាំប់ចាតំបំ់ន់ិន្តែដល់អាចំជួយុអំ្នកំ�និ។

សូ�ម្លាំ�់អ្វីនកផ្តាល់ទេសូវា៖ 
កំុ�រលូ់តលាស់់ និិងវិវិិឌ្ឍឍតាមួរណើប់ៀប់ខ្លះុស់�ំ។ 
 សូ់មួពីា�មួជន្តែជកំជាមួួយុប្រាំកំមុួប្រាំគួំសារអ្នំពី ី
ការវិវិិឌ្ឍឍកូំនិរប់ស់ពួ់ីកំណើគំជាណើទៀងទាំត់។ សួ់រពួីកំ 
�ត់ពីីជំនាញ�េីៗន្តែដល់កូំនិរប់ស់់ពួីកំ�ត់�និ
ណើរៀនិ ណើហ័ើយុកំែ ី�រមួភអ្នើ �ន្តែដល់ពួីកំណើគំ�និ ប្រាំពីមួទាំងំ 
ន្តែចំកំរំន្តែល់កំពីីការអ្នណើងេតរប់ស់់អំ្នកំផងន្តែដរ។  
ប្រាំតវូិជប្រាំ�ប់ប្រាំកំមុួប្រាំគួំសារឲ្យយ�និដឹងផងន្តែដរថា 
ប្រាំប់ស់ិនិណើប់ើពួីកំ�ត់�និកំែ ី�រមួភ  ពី័ត៌�និ  
និិងជំនួិយុប់ន្តែនិែមួអាចំន្តែស់ើងរកំ�និតាមួរយុៈការ
ទូរស័់ពីទណើ�ណើល់ខ្លះរប់ស់ ់Help Me Grow Washington ។  
ពួីកំណើគំនិឹងប់ញូ្ជូ �និប្រាំគួំសារប់និែណើ�កានិ់ Family 
Resources Coordinator (FRC) ប្រាំប់ចាំតំប់និ់ណើ�កុំ�ង 
តំប់និ់រប់ស់់ពួីកំ�ត់។ អំ្នកំកំ៏អាចំទូរស័់ពីទណើ� 
Help Me Grow Washington ណើដើមួបែីស់ុំណើ�េ ះ 
និិងណើល់ខ្លះទូរស័់ពីទរប់ស់ ់FRC ណើហ័ើយុន្តែចំកំរំន្តែល់កំព័ីត៌
�និណើនិះជាមួួយុប្រាំកំមុួប្រាំគួំសារណើដាយុផ្ទ ល់់ផងន្តែដរ។

ចាំ�់�ីទេ�លទេកើតុ - 3 ដែ� 
ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
� ណើល់ើកំកំាល់ ឬប្រាំទងូរប់ស់់ពួីកំណើគំណើ�ណើពីល់ 

ដាកំ់ផ្េ ប់់ណើល់ើណើ�ះ

 � ណើ�ើ �ចំល់នានៃដ និិងណើជើងរប់ស់់ 
ពួីកំណើគំ�និ�ុងង្ហាយុប្រាំសួ់ល់

 � ណើមួើល់តាមួចំល់នារប់ស់់អំ្នកំណើដាយុន្តែប់រ 
កំាល់រប់ស់ពួ់ីកំណើគំពីី�ា ងណើ��ា ង

 � ង្ហាយុប្រាំសួ់ល់ចាប់់យុកំដប់ទឹកំ 
ឬស់ុដន់ិណើហ័ើយុជញ្ជូា កំ់�និលិ់

 � ភាញា កំ់ ឬយុំណើ�ណើពីល់�និសំ់ណើ�ងខាះ ងំ
មួួយុរំណើពីចំ

 � ណើមួើល់មួកំអំ្នកំ ណើមួើល់មួុខ្លះរប់ស់់អំ្នកំ

 � ប់ណើញ្ជូចញស់ំណើ�ើចំ ឬស់ំណើ�ងប្រាំស់ទនិ់

 � ញញឹមួណើ ះ្ ើយុតប់និឹងការញញឹមួ 
ឬការជន្តែជកំរប់ស់់អំ្នកំ

 � ស់ៃប់់សាៃ ត់�ុងង្ហាយុណើ�ណើពីល់ន្តែដល់លួ់ង
ណើលាមួ

3 - 6 ដែ� ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើល់ងជាមួួយុណើជើងណើ�ណើពីល់ដាកំ់ណើដកំផ្ៃ រ

� ណើល់ើកំកំាល់ ឬប្រាំទងូរប់ស់់ពួីកំណើគំណើដាយុទមួៃន់ិ 
ស់ងេត់ណើល់ើនៃដណើ�ណើពីល់ដាក់ំផ្េ ប់ណ់ើល់ើណើ�ះ

� ទប់់កំាល់ប់ញ្ជូឈរ នឹិងទប់់ជំហ័រណើដាយុមិួនិ
ប្រាំតវូិការជំនួិយុ

 � ប្រាំកំឡាប់់ខ្្លះ លួនិពីីណើ�ះមួកំខំ្លះង 
និិងពីីខំ្លះងមួកំណើ�ះ

 � ណើល់ងជាមួួយុនៃដខ្្លះ លួនិឯងណើដាយុការប់ុះ�ំ
ណើ�វិញិណើ�មួកំ

 � ណើ�ងចាប់់រប់ស់់ណើល់ង

 � ចាប់់យុកំរប់ស់់ណើល់ងន្តែដល់ដាកំ់ណើ�កំន្តែនិះង
អាចំយុកំដល់់

� ន្តែប់រកំាល់ណើ�រកំស់ំណើ�ង

 � ណើ�ើ �ស់ំណើ�ងណើប្រាំចំើនិខ្លះុស់ៗ�ំ

 � ណើស់ើចំល់ឺខាះ ងំ

� ពីា�មួប់ង្ហាា ញការណើពីញចំិតែ  
និិងមួិនិណើពីញចំិតែ

6 - 12 ដែ� ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើល់ើកំខ្្លះ លួនិឯងឈរណើដាយុប្រាំតូវិការជនួំិយុខ្លះះះ

 � អ្នង្�យុណើដាយុមិួនិប្រាំតូវិការជំនួិយុណើ�ណើពីល់កំំ
ពីុងណើល់ងរប់ស់់ណើល់ង

 � ណើផទរវិត្�ពីីនៃដមួួយុណើ�នៃដមួួយុណើទៀត

 � ណើចំះញាុំណើដាយុនៃដណើដាយុខ្្លះ លួនិឯង

 � ប្រាំតាប់់តាមួការប្រាំកំវិ �នៃដ លាណើហ័ើយុ

 � ណើចំះប្រាំ�ប់់អំ្នកំឲ្យយដឹងពីីតប្រាំមូួវិការរប់ស់់ពួីកំ
ណើគំណើដាយុណើ�ើ �កាយុវិកិារ និិងស់ំណើ�ង

 � ប្រាំតាប់់តាមួស់ំណើ�ងស់មួែ ី (“ba-ba”, “ga-ga”)

 � ណើចំះដូរណើវិនិណើ�ណើពីល់ណើល់ងជាមួនិុស់េណើពីញវិយ័ុ
(ស់កំមួេភាពី ស់ំណើ�ង ការប់ង្ហាា ញអារមួេ�៍
តាមួរយុៈនៃផទមុួខ្លះ)

 � ណើចំះប្រាំ�ប់់ឲ្យយអំ្នកំ�និដឹងថាពួីកំណើគំយុល់់ពីី
ស់ំ�ួរសាមួញ្ជូ្ញ  (“ណើតើប្រាំតូវិការណើទៀតឬណើទ?”)

 � សាគ ល់់ឪពីុកំ�ែ យុ និិងមួនុិស់េចំន្តែមួះកំ

12 - 18 ដែ� ណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើដើរន្តែត�ំក់ំឯង

 � ចាប់់កានិ់វិត្�តូចំៗ (ទំហ័ំប់ុុនិប្រាំ�ប់់ទំ 
�ងំ�យុជូរ)

 � ដាកំ់វិត្�ណើ�កុំ�ង និិងណើ�ះណើចាល់ណើចំញ 
ពីីប្រាំប់អ្នប់់

 � ដាកំ់វិត្�ប់ន្ិ�ប់ពីីណើល់ើវិត្�មួួយុណើផេងណើទៀត

 � ណើចំះញុាំណើដាយុខ្្លះ លួនិឯងណើដាយុណើប្រាំប់ើសាះ ប់ប្រាំ�

 � អាចំនិិ�យុ�និ�កំយ ពីីរ ឬប់ី�ុតខ់្លះុស់
ៗ�ំប់ន្តែនិែមួណើទៀតណើប្រាំរៅពីី�កំយ “Mama” ឬ 
“Dada”

 � ស់ុំរប់ស់់ណើផេងៗណើដាយុណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់�កំយ

 � កានិ់ និិងផឹកំណើដាយុណើប្រាំប់ើន្តែកំវិណើដាយុ�និ 
កំពំីប់់ខ្លះះ ះ

 � ចំង្�ល់ណើ�វិត្� ឬរបូ់ភាពីមួួយុចំំនួិនិណើ� 
ណើពីល់ណើ�ណើ�េ ះ

18 ដែ� - 2 ឆ្នាំន  ំណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើដើរណើ�ើង និិងចំុះជណើ�ែ ើរណើដាយុណើប្រាំប់ើនៃដទប់់

 � គូំរវាស់

 � ណើ�ើ �កាយុវិកិារដងខ្្លះ លួនិណើ�តាមួតស្ត្រនិែ ី

 � ប់ញ្្ជូ�ល់�កំយពីីរជាមួួយុ�ំ 
(“ន្តែ�មួទកឹំន្តែផះណើឈើ”)

 � ចាប់់ណើផែើមួសួ់រស់ំ�ួរ, (“ទឹកំន្តែផះណើឈើ?”, 
“�យុ �យុ?”)

 � ញាុំសាងំវិចិំណើដាយុខ្្លះ លួនិឯង ណើចំះខាំ

 � ណើដាះណើប្រាំសាមួណើជើង និិងន្តែស់បែកំណើជើង

 � ណើមួើល់របូ់ភាពីកុំ�ងណើស់ៀវិណើ�ណើរឿងជា 
មួួយុមួនិុស់េណើពីញវិយ័ុ

 � ណើចំះណើ�ើ �ការណើប្រាំជើស់ណើរ �ស់សាមួញ្ជូ្ញ ណើល់ើរប់ស់់រប់រ
ណើល់ង (ន្តែល់បែងល់បែងប្រាំ�ជាញា  ឬឡានិ)

 � ប្រាំតាប់់តាមួការណើល់ងរប់ស់់ណើកំេងដ៏នៃទណើទៀត  
(ការចាកំ់ខ្លះាចំ់ គំប់�់ល់់)

2 - 3 ឆ្នាំន  ំណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើដើរ រត់ ឈប់់ ណើដើរណើ�ើង 
និឹងអ្នង្�យុណើចាងណើហាង�និលិ់

 � ប់ន្ិ�រប់ស់ ់3 ឬណើប្រាំចំើនិជាងណើនិះណើល់ើ�ំ

 � ណើប្រាំប់ើសាះ ប់ប្រាំ� និិងន្តែកំវិណើដាយុខ្្លះ លួនិឯង

 � ណើ�ើ �តាមួការន្តែ�នាំពីីរជំហានិ (“យុកំណើស់ៀវិណើ� 
ណើហ័ើយុដាកំ់វាណើល់ើតុ”)

 � ឲ្យយណើ�េ ះន្តែផំកំណើល់ើរាងកាយុរប់ស់់ពួីកំណើគំ�និ
ពីីប្រាំ�ំណើ�ប្រាំ�ំមួួយុ

 � ចូំល់រមួួកុំ�ងកំិចំចស់និទនាសាមួញ្ជូ្ញ

 � ណើ ះ្ ើយុស់ំនួិរសាមួញ្ជូ្ញ  “អ្នើ �” និិង “ណើតើអ្នើ �”  
(“ណើតើចំង់ញាំអ្នើ �ស់ប្រាំ�ប់់អាហារនៃ�ៃប្រាំតង់?”)

 � ចំង្�ល់ ឬឲ្យយណើ�េ ះវិត្�ណើពីល់ន្តែដល់ប្រាំ�ប់់ពីីការ 
ណើប្រាំប់ើរប់ស់់វា (“ណើតើណើយុើងផឹកំណើដាយុណើប្រាំប់ើអ្នើ �?”)

 � ជួយុកុំ�ងកំិចំចការសាមួញ្ជូ្ញៗ 
(ណើរ �ស់យុកំរប់ស់់ណើល់ង)

 � ណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់ប្រាំប់ណើ�គំ�និ 2-3 
�កំយជាញឹកំញាប់់

3 - 4 ឆ្នាំន  ំណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើលាត រត់ គំប់់ ណើ�ើង ណើដាយុ�និល់ំនិឹងលិ់

 � គូំររងើង់ ប់នាទ ត់ 
ស់ញ្ហា្ញ ន្តែខ្លះើងណើដាយុណើប្រាំប់ើគូំល់័រផ្ត់ពី�៌

 � ណើប្រាំប់ើរប់ស់់ណើល់ង និិងវិត្�ណើផេងណើទៀតណើដើមួបែីណើ�ើ �
ពីុ�ជាណើល់ង

 � ចូំល់ចំិតែណើស់ៀវិណើ��និរបូ់ភាពី 
ណើហ័ើយុចូំល់ចំិតែឲ្យយណើគំអានិឲ្យយសាែ ប់់

 � យុល់់ពីី�កំយន្តែដល់ប្រាំ�ប់់ពីីទីកំន្តែនិះងវិត្� 
ទុកំ (ខាងណើប្រាំកាយុ ណើប្រាំកាមួ កុំ�ង ណើល់ើ)

 � ណើប្រាំប់ើការនិិ�យុន្តែដល់ង្ហាយុប្រាំសួ់ល់យុល់់

 � សួ់រស់ំ�ួរ “ណើហ័តុអ្នើ �” និិង “អ្នើ �” ណើប្រាំចំើនិ

 � ចូំល់ចំិតែណើល់ងជាមួួយុកំុ�រដនៃទណើទៀត

 � ណើចំះចាំណើវិនិខ្្លះ លួនិឯងណើ�ណើពីល់ខ្លះះះ

 � ណើ ះ្ ើយុតប់ស់ំនួិរង្ហាយុៗ “កំន្តែនិះងណា” និិង 
“និរណា”

4 - 5 ឆ្នាំន  ំណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ណើលាត រា ំឬណើល់ងន្តែល់បែងណើផេងណើទៀតន្តែដល់ណើប្រាំប់ើ 
ប្រាំ�ស់់សាចំ់ដុំ�ំ (ដូចំជាណើជើង)

 � ណើលាតឈរណើល់ើណើជើងមួួយុ

 � គូំរមួុខ្លះន្តែដល់ណើមួើល់ណើ�ដូចំមួុខ្លះ

 � �កំ់ស់ណើមួះៀកំប់ំ�កំ់ណើដាយុប្រាំតូវិការជំនួិយុខ្លះះះ

 � សួ់រស់ំ�ួរណើដាយុណើប្រាំប់ើ�កំយ “អ្នើ � កំន្តែនិះងណា 
និរណា និិង ណើហ័តុអ្នើ �”

 � និិ�យុស់ំណើ�ង�កំយភាគំណើប្រាំចំើនិ�និ�ុង
ណើល់ើកំន្តែល់ងន្តែតស់ំណើ�ង “s, z, th, និិង r”

 � ណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់�កំយន្តែដល់ប់ង្ហាា ញពីីទំហ័ ំ
និិងតួណើល់ខ្លះ (�ំ ណើប្រាំចំើនិ)

 � និិ�យុទាំងំពីីរ ទាំងំណើ�េ ះខ្្លះ លួនិ
និិងនាមួប្រាំតកូំល់

 � ចូំល់ចំិតែណើល់ងជាមួួយុកំុ�រន្តែដល់�និអា
យុុដូចំ�ំ

5 - 6 ឆ្នាំន  ំណើតើកូំនិរប់ស់់អំ្នកំ...
 � ចូំល់ចំិតែចាប់ ់គំប់់ ទាំត់�ល់់

 � �និល់ំនិឹងលិ់ណើ�ណើពីល់ណើល់ងន្តែល់បែងណើប្រាំប់ើ
សាចំ់ដុំ�ំ (ន្តែល់បែងណើដញ�ំ ន្តែល់បែងណើលាត 
ណើល់ងវាយុកូំនិ�ល់)់

 � ចូំល់ចំិតែកាត់រប់ស់់ណើដាយុណើប្រាំប់ើកំនៃស្ត្រនិែ

 � ណើស់ះ ៀកំ�កំ់ខ្្លះ លួនិឯង ណើដាយុ�និកំិប់ណើ�វិ 
ប់ិត និិងរតូ

 � ប់ង្ហាា ញចំំណាប់់អារមួេ�៍កុំ�ងការស់រណើស់រ 
�កំយជន្តែជកំដូចំជាការជន្តែជកំណើល់ង
ជាមួួយុប្រាំគួំសារ (ណើប្រាំប់ើប្រាំ�ស់់ប្រាំប់ណើភ័ទ�កំយ 
និិងប្រាំប់ណើ�គំដូចំ�ំ)

 � អ្ននិុវិតែតាមួការន្តែ�នាំប់ីជំហានិ
តាមួការប់ញ្ហាា ប្រាំ�ប់់ (“យុកំ�ល់ ់
ដាកំ់កុំ�ងប្រាំប់អ្នប់់រប់ស់់ណើល់ង 
ណើហ័ើយុណើដើរមួកំកានិ់តុ។”)

 � និិ�យុណើ�េ ះណើពីញ អាយុ ុនិិងណើភ័ទរប់ស់់ខ្្លះ លួនិ

 � ចូំល់ចំិតែណើល់ងន្តែល់បែងន្តែដល់�និកំបែួនិខំាត 
ជាមួួយុណើកំេងដ៏នៃទណើទៀត (Simon និិ�យុ 
រត់ណើដញ�ំ)

ទាក់�ង់៖
The Washington State Department 
of Children, Youth & Families Early 
Support for Infants និង់ Toddlers 
Program

PO Box 40970
Olympia, Washington 
98504-0970

ទូរស័់ពីទ៖ (360) 725-3500
ទូរសារ៖ (360) 725-4925

www.dcyf.wa.gov/services/child-
development-supports/esit

Help Me Grow Washington 
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