ិ
ចាប់់ពីីកំំណើ�ើតដល់់អាយុុ ប្រាំ�ំមួួយឆ្នាំំ� – ការលូូ តលាស់់ និិងការវិវឌ្ឍឍ
សូូមសួួរសំំណួួរ។ ទារកមិិនអាចរង់់ចាំបា
ំ នទេ�។
អ្វីី �

នៅ�ពេ�លណា

ូ
គំំនូូសតាងគឺឺត្រូ�វបានស
រសេ�រឡើ�ើងសម្រា�ប់់មាតាបិិតា ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
អ្ននកដែ�លដឹឹង ឬធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យក្មេ�េ ងៗនឹឹងទទួួ លបានប្រ�យោ�ជន៍៍
ពីីវាផងដែ�រ។

មើ�ើល និិងស្តាា ប់់នៅ�ពេ�លដែ�លកុុមារកំំពុុងលេ�ង។ អ្ននកកំំពុុងស្វែ�ែ ង
រកមើ�ើលថាតើ�ើកុុមារជាធម្មមតាចូូ លចិិត្តតអ្វីី �។ សូូមកុំំ�ប្រើ��ើគំំនូូសតាង
នេះ�ះនៅ�ពេ�លដែ�លក្មេ�េ ងឈឺឺ អស់់កម្លាំំ�ង ឬទទួួ លការរំំខាន។

ហេ�តុុអ្វីី�

អ្វីី �បន្ទាាប់់មកទៀ�ៀត

ិ សាស្ត្រ�រឆាប់់រហ័័សមួួ យ
គំំនូូសតាងនៃ�ការពិិនិត្យ
ិ យជាមុុននេះ�ះគឺឺជា វិធីី
ូ វចំំណុុចបញ្ហាាដែ�លអាចកើ�ើតមាន
ក្នុុ�ងការជួួ យអ្ននកឲ្យយកំំណត់បាននូ
់
ិ
ឡើ�ើងចំំពោះ�ះការមើ�ើល ការស្តាា ប់់ និិងការវិវឌ្ឍឍរបស់់
កុមា
ុ រ។ គំំនូូស
តាងនឹឹងជួួ យអ្ននកឲ្យយពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលកុមា
ុ រទាំ ំងស្រុ� ុងបាន។ អ្ននកនឹឹង
ិ
ធ្វើ�ើកា
� រតាមដានទៅ�លើ�ើការវិវឌ្ឍឍរបស់់
កុមា
ុ រទៅ�លើ�ើការគិិត ជំំនាញ
សង្គគ ម ការស្តាា ប់់ ការនិិយាយ និិងសកម្មមភាពនៃ�ការធ្វើ�ើចល
�
នាផ្សេ�េង
ៗ។ ជំំនាញនៃ�ការធ្វើ�ើចល
�
នាខ្លះះ �ប្រើ��ប្រាើ �ស់់សាច់់ដុំំ�តូូច (ដូូ ចជា
ម្រា�មដៃ�) ផ្នែ�ែកផ្សេ�េងទៀ�ៀតប្រើ��ើប្រា�ស់់សាច់់ដុំំ�ធំំ (ដូូ ចជាជើ�ើង)។ វាជារឿ�ឿង
ចាំំបាច់ក្នុ
់ ុ �ងការតាមដានលើ�ើការមើ�ើល និិងការស្តាា ប់់របស់់កុមា
ុ រ
នៅ�គ្រ�ប់់អាយុុ។

អ្ននកអាចទូូ រស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខរបស់់ Help Me Grow Washington
ដែ�លបានបង្ហាាញនៅ�ផ្នែ�ែកម្ខាាងទៀ�ៀតនៃ�ឯកសារចុះះ�ផ្សាាយនេះ�ះ
សម្រា�ប់់ឈ្មោះ�ះ�នៃ� Lead Family Resources Coordinator (FRC)
ក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាាននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានក្តីី�បារម្ភភ
អំំពីីការវិ ិវឌ្ឍឍរបស់់កុុមារ។ ពេ�ទ្យយកុុមារ ក្រ�សួួ ងសុុខាភិិបាល
ឬមណ្ឌឌលសិិក្សាាធិិការសាលារៀ�ៀន ក៏៏អាចជួួ យដល់់ក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារ ព្រ�ម
ទាំ ំងរូ ូបអ្ននកក្នុុ�ងការស្វែ�ែ ងរកភ្នាាក់់ងារដែ�លនៅ�ជិិតដែ�លអាចធ្វើ�ើ �
ការពិិនិិត្យយពេ�ញលេ�ញបន្ថែ�ែ មទៀ�ៀតទៅ�លើ�ើការវិ ិវឌ្ឍឍ ការមើ�ើល និិង/
ឬការស្តាា ប់់របស់់កុុមារ។

សំំខាន់់! គំំនូូសតាងនេះ�ះជាវិ ិធីីសាស្ត្រ�រឆាប់់រហ័័សក្នុុ�ងការជួួ យអ្ននកឲ្យយ
តាមដានពីីការវិ ិវឌ្ឍឍនៃ�ការមើ�ើល ការស្តាា ប់់ និិងការវិ ិវឌ្ឍឍរបស់់កុុមារ
ហើ�ើយមិិនមែ�នធ្វើ�ើ �ឡើ�ើងក្នុុ�ងគោ�លបំំណងជាតេ�ស្តត ការវាយតម្លៃ�ៃ
ឬការវាស់់ស្ទទង់់នៃ�ការវិ ិវឌ្ឍឍឡើ�ើយ។

របៀ�ៀបណា
ក្រុ� ុមអាយុុនីមួ
ី ួ យៗរាយសកម្មមភាពដែ�លកុុមារនឹឹងអាចធ្វើ�ើ បាននៅ
�
�
ពេ�លណាមួួ យនៅ�ចន្លោះ�ះ�អាយុុដំបូ
ំ ូ ង និិងអាយុុទីពី
ី រី ក្នុុ�ងក្រុ� ុមនោះ�ះ។
ឧទាហរណ៍៍ គិិតត្រឹ�ឹមរយៈៈពេ�ល 12 ខែ� កុុមារៗនឹឹងអាចធ្វើ�ើ សកម្មម
�
ភាពដែ�លបានរាយនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមអាយុុពីី 6 ដល់់ 12 ខែ�។ យ៉ាា ងណា
មិិញ កុុមារភាគច្រើ��ើននឹង
ឹ មិិនអាចធ្វើ�ើ សកម្មម
�
ភាពទាំ ំងអស់់នេះ�ះ
នៅ�អាយុុ 6 ខែ�បានទេ�។ វាដូូ ចគ្នាា ចំំពោះ�ះក្រុ� ុមអាយុុនីមួ
ី ួ យៗ។ ដូូ ចនេះ�ះ
សូូ មកុំំ�មានក្តីី�បារម្ភភ ពេ�កប្រ�សិនបើ�
ិ
កុ
ើ មា
ុ រនៅ�ពេ�លផ្តើ�ើ�មនៃ�កម្រិ�ិត
អាយុុនីមួ
ី ួ យៗនេះ�ះ មិិនអាចធ្វើ�ើ សកម្មម
�
ភាពទាំ ំងអស់់នេះ�ះបាន។
ិ
ដោ�យហេ�តុុថាកុុមារមានការវិវឌ្ឍឍនៅ�អត្រា�មួួ
យខុស
ុ ៗគ្នាា សូូ មកុំំ�មាន
ការភ័័យព្រួ�ួយដោ�យសារតែ�ក្មេ�េ ងហាក់់ដូូចជាមានភាពយឺឺតយ៉ាាវ
ក្នុុ�ងកិិច្ចចការណាមួួ យ។
អានសកម្មមភាពដែ�លបានរាយនៅ�ក្រោ��មអាយុុរបស់់ក្មេ�េង និិង
ក្រោ��មផ្នែ�ែកនៃ�ការមើ�ើល និិងការស្តាា ប់់។ មើ�ើល និិងស្តាា ប់់
នៅ�ពេ�លដែ�លកុុមារលេ�ង។ តើ�ើក្មេ�េងអាចធ្វើ�ើ សកម្មម
�
ភាព
ទាំ ំងនេះ�ះទេ�? វាចាំំបាច់់ដែ�លកុុមារមានពេ�លវេេលា ទីីកន្លែ�ែ ង
និិងសម្ភាា រដែ�លត្រូ�ូវការសម្រា�ប់់សកម្មម ភាពនីីមួួយៗ។
ឧទាហរណ៍៍ សូូ មកុំំ�និិយាយថាកុុមារមិិនអាចគូូ រមុុខបាន
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបានឲ្យយក្រ�ដាស និិងប៊ិ ិច ឬខ្មៅ�ៅដៃ�ទៅ�កុុមារ។
អ្ននកអាចមើ�ើល និិងស្តាា ប់់កុុមាររយៈៈពេ�លបីីបួួនថ្ងៃ�ៃ ជាប់់គ្នាា ដោ�យ
ប្រើ��ើគំំនូូសតាងកត់់ត្រា�ពីីក្តីី�បារម្ភភ ណាដែ�លអ្ននកមាន។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
កុុមារនៅ�កម្រិ�ិតនៃ�ក្រុ� ុមអាយុុខ្ពពស់់មិិនអាចធ្វើ�ើ សកម្មម
�
ភាពទាំ ំង
អស់់បាន ក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារអាចចែ�ករំំ លែ�កការអង្កេ�េ តរបស់់ពួួកគេ�ជា
មួួ យអ្ននកមានជំំនាញវិ ិជ្ជាាជីីវៈៈដែ�លអាចពិិនិិត្យយលម្អិិ �តពីីការអភិិវឌ្ឍឍ
របស់់កុុមារបាន។

ការមើ�ើល

តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...
សម្លឹងកែវភ្នែក (ម�ើលភ្នែករបស់អ្នក)
ម�ើលតាមរបស់ដែលផ្លាស់ទដោ�យប្រ
ី
ើភ្នែករបស់ពួកគេ
ដ�ើរ ឬវាដោ�យមិនបុកទៅ�នឹងវត្ថុផ្សេងៗញឹកញាប់
ម�ើលទៅ�មនុស្ស និងវត្ថុផ្សេងៗដោ�យប្រើភ្នែកទា ំងពីរ
កាន់វត្ថុនៅ�ចម្ងាយធម្មតា (បន្ទាប់ពីអាយុ 6 ខែ)
ដ�ើរ ឬវាបានរលូ នកាត់ស្រមោ�ល
ឬតំបន់ដែលមានសភាពខុសគ្នា (ព្រំ ឥដ្ឋ )
ម�ើលមនុស្ស ឬវត្ថុផ្សេងៗដោ�យមិនស្រល�ៀងភ្នែក
ឬប្រឹងសម្លឹង (បន្ទាប់ពី 9 ខែ)
�

មានភ្នែ�ែកដែ�លថ្លាាច្បាាស់់ មិិនក្រ�ហម ឬមានចេ�ញទឹឹក

ការស្តាាប់់

តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...
បង្ហា ញពីភាពដឹងនៃសំឡេងក្នុងផ្ទះ (សំឡេងទូ រស័ព្ទ
សំឡេងគោ�ះទ្វា រ សំឡេងទូ រទស្សន៍)
ប្រើសំឡេងដែលមិនខ្លា ង
ំ ពេក ឬតិចពេក
លេងជាមួ យល្បែងដែលមានសំឡេង (កណ្តឹងអង្រួន កណ្តឹង)
ត្រាប់តាមសំឡេង (បន្ទាប់ពី 1 ឆ្នា )ំ
ប្រើប្រាស់ពាក្យខាងចុងខ្លះៗ (“s” ឬ “ing”)
បន្ទាប់ពីអាយុពីរឆ្នា ំ
ធ្វើតាមការណែនាំពាក្យសម្តី 
�

រក្សាាសំំឡេ�ងមធ្យយមលើ�ើទូូរទស្សសន៍៍ ឬវិ ិទ្យុុ�
ស្តាប់រ�ឿង ខ្សែអាត់សំឡេង ឬទូ រទស្សន៍ដោ�យគ្មានបញ្ហា
និយាយ ដូ ចនេះមនុស្សភាគច្រើនអាចយល់បាន
(ប្រសិនប�ើអាយុល�ើស 2-1/2 ឆ្នា )ំ
ដ�ើរមករកអ្នកនៅ�ពេលហៅ�ចេញពីបន្ទប់មួយផ្សេងទ�ៀត
(បន្ទាប់ពី 2 ឆ្នា )ំ

ិ
ចាប់់ពីកំ
ី ណើំ �ើតដល់់អាយុុ ប្រាំ�មួ
ំ ួ យឆ្នាំំ� – ការលូូ តលាស់់ និិងការវិវឌ្ឍឍ
សូូមសួួរសំំណួួរ។ ទារកមិិនអាចរង់់ចាំបា
ំ នទេ�។
ចាប់់ពីីពេ�លកើ�ើត - 3 ខែ�
តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...
�

ចូ លចិត្តចាប់ គប់ ទាត់បាល់

លើ�ើកក្បាាល ឬទ្រូ�ូងរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ពេ�ល
ដាក់់ផ្កាា ប់់លើ�ើពោះ�ះ

អង្កុយដោ�យមិនត្រូវការជំនួយនៅ�ពេលកំ
ពុងលេងរបស់លេង

គូ រវាស
ធ្វើកាយវ ិការដងខ្ លួនទៅ�តាមតន្ត្រី

គូ ររង្វ ង់ បន្ទា ត់
សញ្ញាខ្វែ ងដោ�យប្រើគូល័រផាត់ពណ៌

ធ្វើចលនាដៃ និងជ�ើងរបស់
ពួួ កគេ�បានយ៉ាា ងងាយស្រួ�ួ ល

ផ្ទេរវត្ថុពីដៃមួយទៅ�ដៃមួ យទ�ៀត

បញ្ ចូលពាក្យពីរជាមួ យគ្នា
(“ថែមទឹកផ្លែឈ�ើ”)

ប្រើរបស់លេង និងវត្ថុផ្សេងទ�ៀតដ�ើម្បីធ្វើ
ពុធជាលេង

មានលំនឹងល្អនៅ�ពេលលេងល្បែងប្រើ
សាច់ដុំធំ (ល្បែងដេញគ្នា ល្បែងលោ�ត
លេងវាយកូ នបាល់)

ចាប់ផ្ត ើមសួរសំណួរ, (“ទឹកផ្លែឈ�?ើ ”,
“បាយ បាយ?”)

ចូ លចិត្តស�ៀវភៅ�មានរ ូបភាព
ហ�ើយចូលចិត្តឲ្យគេអានឲ្យស្តាប់

ស្ល ៀកពាក់ខ្ លួនឯង ដោ�យមានកិបឡេវ
បិត និងរ ូត

ញុាំសាង
ំ វ ិចដោ�យខ្ លួនឯង ចេះខាំ

យល់ពីពាក្យដែលប្រាប់ពីទីកន្លែ ងវត្ថុ
ទុុក (ខាងក្រោ��យ ក្រោ��ម ក្នុុ�ង លើ�ើ)

បង្ហា ញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុ ងការសរសេរ
ពាក្យយជជែ�កដូូ ចជាការជជែ�កលេ�ង
ជាមួួ យគ្រួ�ួ សារ (ប្រើ��ើប្រា�ស់់ប្រ�ភេ�ទពាក្យយ
និិងប្រ�យោ�គដូូ ចគ្នាា )

សម្រា�ប់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា៖
កុុមារលូូ តលាស់់ និិង វិ ិវឌ្ឍឍតាមរបៀ�ៀបខុុសគ្នាា ។
សូូ មព្យាាយាមជជែ�កជាមួួ យក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារអំំពីី
ការវិ ិវឌ្ឍឍកូូ នរបស់់ពួួកគេ�ជាទៀ�ៀងទាត់់។ សួួ រពួួ ក
គាត់់ពីជំ
ី ំនាញថ្មីី�ៗដែ�លកូូ នរបស់់ពួួកគាត់់បាន
រៀ�ៀន ហើ�ើយក្តីី�បារម្ភភ អ្វីី �ដែ�លពួួកគេ�មាន ព្រ�មទាំ ំង
ចែ�ករំំ លែ�កពីីការអង្កេ�េ តរបស់់អ្ននកផងដែ�រ។
ត្រូ�ូវជម្រា�បក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារឲ្យយបានដឹឹងផងដែ�រថា
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគាត់់មានក្តីី�បារម្ភភ ព័័ត៌៌មាន
និិងជំំនួួយបន្ថែ�ែមអាចស្វែ�ែ ងរកបានតាមរយៈៈការ
ទូូ រស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខរបស់់ Help Me Grow Washington ។
ពួួ កគេ�នឹឹងបញ្ជូូនគ្រួ�
�
ួ សារបន្តតទៅ�កាន់់ Family
Resources Coordinator (FRC) ប្រ�ចាំំតំំបន់់នៅ�ក្នុុ�ង
តំំបន់់របស់់ពួួកគាត់់។ អ្ននកក៏៏អាចទូូ រស័័ព្ទទទៅ�
Help Me Grow Washington ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ឈ្មោះ�ះ�
និិងលេ�ខទូូ រស័័ព្ទទរបស់់ FRC ហើ�ើយចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌
មាននេះ�ះជាមួួ យក្រុ� ុមគ្រួ�ួ សារដោ�យផ្ទាា ល់់ផងដែ�រ។

ម�ើលមកអ្នក ម�ើលមុខរបស់អ្នក
បញ្ចេ ញសំណ�ើច ឬសំឡេងស្រទន់
ញញឹមឆ្ល ើយតបនឹងការញញឹម
ឬការជជែករបស់អ្នក
ស្ងប់ស្ងា ត់យ៉ា ងងាយនៅ�ពេលដែលលួ ង
លោ�ម

3 - 6 ខែ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

�

ចេះញុាំដោ�យដៃដោ�យខ្ លួនឯង
ត្រាប់តាមការក្រវីដៃ លាហ�ើយ
ចេះប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងពីតម្រូវការរបស់ពួក
គេដោ�យធ្វើកាយវ ិការ និងសំឡេង
ត្រាប់តាមសំឡេងសម្តី (“ba-ba”, “ga-ga”)

ដោ�ះស្រោមជ�ើង និងស្បែកជ�ើង

ចេះដូ រវេននៅ�ពេលលេងជាមនុស្សពេញវ ័យ
(សកម្មភាព សំឡេង ការបង្ហា ញអារម្មណ៍
តាមរយៈៈផ្ទៃ�ៃមុុខ)

ម�ើលរ ូបភាពក្នុងស�ៀវភៅ�រ�ឿងជា
មួួ យមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ

ចេះប្រាប់ឲ្យអ្នកបានដឹងថាពួ កគេយល់ពី
សំណួរសាមញ្ញ (“ត�ើត្រូវការទ�ៀតឬទេ?”)
ស្គាល់ឪពុកម្តាយ និងមនុស្សចម្លែក

12 - 18 ខែ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...
ចាប់កាន់វត្ថុតូចៗ (ទំហំប៉ុនគ្រាប់ទំ
ពាំំងបាយជូូ រ)

លើ�ើកក្បាាល ឬទ្រូ�ូងរបស់់ពួួកគេ�ដោ�យទម្ងងន់់
សង្កកត់់លើ�ើដៃ�នៅ�ពេ�លដាក់់ផ្កាា ប់់លើ�ើពោះ�ះ

ដាក់វត្ថុទៅ�ក្នុង និងបោ�ះចោ�លចេញ
ពីីប្រ�អប់់

ទប់់ក្បាាលបញ្ឈឈរ នឹឹងទប់់ជំំហរដោ�យមិិន
ត្រូ�ូវការជំំនួួយ

ដាក់វត្ថុបន្ទុបពីល�ើវត្ថុមួ យផ្សេងទ�ៀត

ក្រឡាប់ខ្ លួនពីពោ�ះមកខ្ន ង
និងពីខ្ន ងមកពោ�ះ

អាចនិយាយបានពាក្យ ពីរ ឬបីម៉ា ត់ខុស
ៗគ្នាបន្ថែមទ�ៀតក្រៅពីពាក្យ “Mama” ឬ
“Dada”

ឈោ�ងចាប់របស់លេង
ចាប់យករបស់លេងដែលដាក់នៅ�កន្លែ ង
អាចយកដល់
បែ�រក្បាាលទៅ�រកសំំឡេ�ង

ចេះញ៉ា ំដោ�យខ្ លួនឯងដោ�យប្រើស្លាបព្រា

សួ រសំណួរ “ហេតុអ្វី” និង “អ្វី” ច្រើន
ចូ លចិត្តលេងជាមួ យកុមារដទៃទ�ៀត

ត្រាប់តាមការលេងរបស់ក្មេ ងដ៏ទៃទ�ៀត
(ការចាក់់ខ្សាាច់់ គប់់បាល់់)

ឆ្ល ើយតបសំនួរងាយៗ “កន្លែ ងណា” និង
“នរណា”

ចេះចាំវេនខ្ លួនឯងនៅ�ពេលខ្លះ

4 - 5 ឆ្នាំំ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

ដ�ើរ រត់ ឈប់ ដ�ើរឡ�ើង
នឹងអង្កុយចោ�ងហោ�ងបានល្អ

លោ�ត រាំ ឬលេងល្បែងផ្សេងទ�ៀតដែលប្រើ
ប្រា�ស់់សាច់់ដុំំ�ធំំ (ដូូ ចជាជើ�ើង)

បន្តុរបស់ 3 ឬច្រើនជាងនេះល�ើគ្នា

លោ�តឈរល�ើជ�ើងមួ យ

ប្រើស្លាបព្រា និងកែវដោ�យខ្ លួនឯង

គូ រមុខដែលម�ើលទៅ�ដូ ចមុខ

ធ្វើតាមការណែនាំពីរជំហាន (“យកស�ៀវភៅ�
ហ�ើយដាក់វាល�ើតុ”)

ពាក់សម្ល ៀកបំពាក់ដោ�យត្រូវការជំនួយខ្លះ

ឲ្យឈ្ម ះផ្នែកល�ើរាងកាយរបស់ពួកគេបាន
ពីប្រាំទៅ�ប្រាំមួយ

សួ រសំណួរដោ�យប្រើពាក្យ “អ្វី កន្លែ ងណា
នរណា និង ហេតុអ្វី”

ចូ លរ ួមក្នុងកិច្ចសន្ទ នាសាមញ្ញ

និយាយសំឡេងពាក្យភាគច្រើនបានយ៉ា ង
ល�ើកលែងតែសំឡេង “s, z, th, និង r”

សុំរបស់ផ្សេងៗដោ�យប្រើប្រាស់ពាក្យ

ឆ្ល ើយសំនួរសាមញ្ញ “អ្វី” និង “ត�ើអ្វី”
(“តើ�ើចង់់ញាំំអ្វីី �សម្រា�ប់់អាហារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់?”)

ប្រើប្រាស់ពាក្យដែលបង្ហា ញពីទំហំ
និងតួ លេខ (ធំ ច្រើន)

កាន់ និងផឹកដោ�យប្រើកែវដោ�យមាន
កំំពប់់ខ្លះះ�

ចង្អុល ឬឲ្យឈ្ម ះវត្ថុពេលដែលប្រាប់ពីការ
ប្រើ��ើរបស់់វា (“តើ�ើយើ�ើងផឹឹកដោ�យប្រើ��ើអ្វីី ?� ”)

និយាយទា ំងពីរ ទា ំងឈ្ម ះខ្ លួន
និងនាមត្រកូ ល

ចង្អុលទៅ�វត្ថុ ឬរ ូបភាពមួ យចំនួននៅ�
ពេ�លហៅ�ឈ្មោះ�ះ�

ជួ យក្នុ ងកិច្ច ការសាមញ្ញ ៗ
(រ�ើសយករបស់លេង)

ចូ លចិត្តលេងជាមួ យកុមារដែលមានអា
យុដូចគ្នា

ធ្វើសំឡេងច្រើនខុសៗគ្នា
ស�ើចលឺខ្លា ង
ំ
�

ប្រើការនិយាយដែលងាយស្រួលយល់

ចេះធ្វើការជ្រើសរ�ើសសាមញ្ញ ល�ើរបស់របរ
លេង (ល្បែងល្បងប្រាជ្ញា ឬឡាន)

2 - 3 ឆ្នាំំ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

ដ�ើរតែម្នាក់ឯង

លេងជាមួ យជ�ើងនៅ�ពេលដាក់ដេកផ្ងារ

លេងជាមួ យដៃខ្ លួនឯងដោ�យការប៉ះគ្នា
ទៅ�វ ិញទៅ�មក

�

5 - 6 ឆ្នាំំ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

លោ�ត រត់ គប់ ឡ�ើង ដោ�យមានលំនឹងល្អ

ភ្ញាក់ ឬយំនៅ�ពេលមានសំឡេងខ្លា ង
ំ
មួួ យរំំពេ�ច

�

3 - 4 ឆ្នាំំ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

ដ�ើរឡ�ើង និងចុះជណ្ត ើរដោ�យប្រើដៃទប់

ងាយស្រួលចាប់យកដបទឹក
ឬសុដន់ហ�ើយជញ្ជក់បានល្អ

ក្នុុ�ងនាមជាមាតាបិិតា អ្ននកជាមនុុស្សសដែ�លសំំ
ខាន់់ជាងគេ�ក្នុុ�ងជិិ វិ ិតរបស់់កូូនរបស់់អ្ននក។
អ្ននកស្គាា ល់់ពីកូ
ី ូ នរបស់់អ្ននកបានច្បាាស់់ជាងគេ�។
ប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ើ នកមានក្តីី�បារម្ភភ អំពី
ំ កា
ី រវិ ិវឌ្ឍឍរបស់់
កូូ នអ្ននក អ្ននកអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ការវាយតម្លៃ�ៃបាន។
សូូ មសួួ រសំំណួួរប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ើ នកមានសំំណួួរ
ឬក្តីី�បារម្ភភ ណាមួួ យ។ ទូូ រស័័ព្ទទទៅ� Help Me
Grow Washington ដើ�ើម្បីី�ទទួួ លបានឈ្មោះ�ះ�នៃ�
Family Resources Coordinator (FRC)
ប្រ�ចាំំតំបន់
ំ ់ ដែ�លអាចជួួ យអ្ននកបាន។

18 ខែ� - 2 ឆ្នាំំ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

ល�ើកខ្ លួនឯងឈរដោ�យត្រូវការជំនួយខ្លះ

ម�ើលតាមចលនារបស់អ្នកដោ�យបែរ
ក្បាាលរបស់់ពួួកគេ�ពីីម្ខាាងទៅ�ម្ខាាង

សម្រា�ប់់មាតាបិិតា៖

6 - 12 ខែ� តើ�ើកូូនរបស់់អ្ននក...

ព្យាាយាមបង្ហាាញការពេ�ញចិិត្តត
និិងមិិនពេ�ញចិិត្តត

ប្រ�សិិនបើ�អ្ន
ើ នកចង់់បានច្បាាប់់ចម្លល ងនៃ�ឯកសារនេះ�ះជាទម្រ�ង់់ ឬភាសាផ្សេ�េង
សូូ មទាក់់ទង DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov)។
DCYF PUBLICATION FR_0030 CA | DEL 11-002 (01-2020)

ប្រើប្រាស់ប្រយោ�គមាន 2-3
ពាក្យជាញឹកញាប់

ចូ លចិត្តកាត់របស់ដោ�យប្រើកន្ត្រៃ

អនុវត្ត តាមការណែនាំបីជំហាន
តាមការបញ្ជាប្រាប់ (“យកបាល់
ដាក់ក្នុ ងប្រអប់របស់លេង
ហ�ើយដ�ើរមកកាន់តុ។”)
និយាយឈ្ម ះពេញ អាយុ និងភេទរបស់ខ្ លួន
ចូ លចិត្តលេងល្បែងដែលមានក្បួនខ្នា ត
ជាមួួ យក្មេ�េ ងដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀត (Simon និិយាយ
រត់់ដេ�ញគ្នាា )

ទាក់់ទង៖
The Washington State Department
of Children, Youth & Families Early
Support for Infants និិង Toddlers
Program
PO Box 40970
Olympia, Washington
98504-0970
ទូូ រស័័ព្ទទ៖ (360) 725-3500
ទូូ រសារ៖ (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/childdevelopment-supports/esit
Help Me Grow Washington
ទូូ រស័័ព្ទទ៖ 1-800-322-2588

