ແຕ່່ ເກີີດເຖິິງຫົົກປີີ – ການເຕີີບໂຕ ແລະ ພັັດທະນາການ
ກະລຸຸນາຖາມ. ເດັັກນ້້ອຍລໍໍຖ້້ າບໍ່�່ ໄດ້້ .
ແມ່່ ນຫຍັັງ

ເມື່�່ ອໃດ

ຕາຕະລາງແຜນຜັັງນີ້້� ຂຽນຂຶ້້�ນສຳຳ�ລັັບພໍ່່� ແມ່່ , ແຕ່່ ຜູ້້�ທີ່່� ຮູ້້�ຈັັກ ແລະ
ເຮັັດວຽກກັັບເດັັກນ້້ ອຍຈະເຫັັນວ່່ າມັັນມີີປະໂຫຍດ.

ເບິ່່� ງ ແລະ ຟັັງໃນເວລາເດັັກຫຼິ້້�� ນ. ທ່່ ານກຳຳ�ລັັງຊອກຫາສິ່່� ງທີ່່� ເດັັກ
ນ້້ ອຍເປັັນຢູ່່�ຕາມປົົກກະຕິິ. ຢ່່າໃຊ້້ ຕາຕະລາງແຜນພາບນີ້�້ ເມື່່�ອ
ເດັັກນ້້ອຍບໍ່�່ ສະບາຍ, ເມື່�່ ອຍ ຫຼື� ື ອາລົົມບໍ່�່ ດີີ .

ຍ້້ ອນຫຍັັງ
ຕາຕະລາງແຜນຜັັງການກວດກ່່ ອນນີ້້� ແມ່່ ນວິິທີີການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອ
ໃຫ້້ທ່່ ານຮູູ ບຮູ້້�ຂົົງເຂດບັັນຫາທີ່່� ເປັັນໄດ້້ຢູ່່�ໃນສາຍຕາ, ການຟັັງສຽງ
ແລະ ພັັດທະນາການຂອງເດັັກໄດ້້ໄວ. ຕາຕະລາງແຜນຜັັງຈະຊ່່ ວຍ
ທ່່ ານເບິ່່� ງເດັັກໄດ້້ທັັງໝົົດໂຕ. ທ່່ ານຈະຕິິດຕາມເບິ່່� ງພັັດທະນາການ
ຂອງເດັັກໃນດ້້ານການຄິິດ, ທັັກສະທາງສັັງຄົົມ, ການຟັັງ, ການເວົ້້� າ
ແລະ ກິິດຈະກຳຳ�ການເຄື່່� ອນໄຫວ. ບາງທັັກສະຂອງການເຄື່່� ອນໄຫວ
ໃຊ້້ກ້້ າມເນື້້� ອເລັັກນ້້ ອຍ (ເຊັ່່� ນ: ນິ້້� ວມືື ), ທັັກສະອື່່� ນໆໃຊ້້ກ້້ າມເນື້້� ອຫຼຼ າຍ
(ເຊັ່່� ນ: ຂາ). ມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນຫຼຼ າຍທີ່່�ຕ້້ ອງຕິິດຕາມເບິ່່� ງສາຍຕາ ແລະ
ການໄດ້້ຍິິນສຽງຂອງເດັັກໃນທຸຸ ກໆອາຍຸຸ .
ສິ່�່ ງສຳຳ�ຄັັນ! ຕາຕະລາງແຜນພາບນີ້້� ແມ່່ ນວິິທີີຊ່່ ວຍໃຫ້້ທ່່ ານຕິິດຕາມ
ເບິ່່� ງສາຍຕາ, ການຟັັງສຽງ ແລະ ພັັດທະນາການຂອງເດັັກໄດ້້ຢ່່ າງໄວ
ແລະ ບໍ່່� ແມ່່ ນເຈດຕະນາທີ່່�ຈະເປັັນການທົົດສອບພັັດທະນາການ,
ການປະເມີີນພັັດທະນາການ.

ແນວໃດ
ແຕ່່ ລະພາກອາຍຸຸ ແມ່່ ນມີີລາຍການກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� ເດັັກນ້້ ອຍສ່່ ວນ
ໃຫຍ່່ ສາມາດຈະເຮັັດໄດ້້ໃນບາງຄັ້້� ງລະຫວ່່ າງອາຍຸຸ ຂັ້້� ນທຳຳ�ອິິດຫາອາຍຸຸ
ຂັ້້� ນທີີສອງຢູ່່�ໃນພາກນັ້້� ນ. ຕົົວຢ່່ າງ, ໃນ 12 ເດືື ອນ, ເດັັກນ້້ ອຍສ່່ ວນ
ໃຫຍ່່ ຈະສາມາດເຮັັດທຸຸ ກກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� ຢູ່່�ໃນລາຍການໄດ້້ ໃນພາກ 6 ຫາ
12 ເດືື ອນ. ເຖິິງແນວໃດກໍ່່�ຕາມ, ເດັັກນ້້ ອຍສ່່ ວນໃຫຍ່່ ຈະບໍ່່�ສາມາດ
ເຮັັດກິິດຈະກຳຳ�ທຸຸ ກຢ່່ າງເຫຼົ່່�� ານີ້້� ໄດ້້ໃນ 6 ເດືື ອນ. ຖືືກຕ້້ ອງເປັັນຈິິງຄືື
ກັັນໃນແຕ່່ ລະພາກອາຍຸຸ . ດັ່່� ງນັ້້� ນ, ຢ່່ າກັັງວົົນຫຼຼ າຍເກີີນໄປ ຖ້້ າເດັັກ
ນ້້ ອຍຢູ່່�ໃນຕອນເລີ່່�ມຕົ້້� ນຂອງລະດັັບອາຍຸຸ ບໍ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້ທຸຸ ກກິິດ
ຈະກຳຳ�. ເນື່່� ອງຈາກວ່່ າເດັັກນ້້ ອຍພັັດທະນາໃນອັັດຕາຕ່່ າງກັັນ,
ຢ່່ າຢ້້ ານວ່່ າເດັັກນ້້ ອຍຈະເຮັັດກິິດຈະກຳຳ�ບໍ່່�ທັັນ.
ອ່່ ານກິິດຈະກຳຳ�ທີ່່� ເຮັັດເປັັນລາຍການໄວ້້ ຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ ອາຍຸຸ
ຂອງເດັັກ ແລະ ພາຍໃຕ້້ສາຍຕາ ແລະ ການໄດ້້ຍິິນສຽງ. ເບິ່່� ງ
ແລະ ຟັັງໃນເວລາເດັັກຫຼິ້້�� ນ. ເດັັກສາມາດເຮັັດກິິຈະກຳຳ�ໄດ້້ບໍໍ ?
ສິ່່� ງສຳຳ�ຄັັນແມ່່ ນໃຫ້້ເດັັກມີີເວລາ, ສະຖານທີ່່� ແລະ ອຸຸ ປະ
ກອນທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນສຳຳ�ລັັບແຕ່່ ລະກິິດຈະກຳຳ�. ຕົົວຢ່່ າງ, ຢ່່ າເວົ້້� າວ່່ າ
ເດັັກນ້້ ອຍບໍ່່�ສາມາດແຕ້້ມຮູູ ບໃບໜ້້ າໄດ້້ ຖ້້ າທ່່ ານຍັັງບໍ່່� ເອົົາເຈ້້ຍ
ແລະ ສໍໍ ຫຼື� ື ສໍໍສີີໃຫ້້ເດັັກນ້້ ອຍເທື່່� ອ.
ທ່່ ານອາດຈະຢາກເບິ່່� ງ ແລະ ຟັັງເດັັກນ້້ ອຍຕະຫຼຼ ອດເວລາຫຼຼ າຍວັັນ
ດ້້ວຍການໃຊ້້ຕາຕະລາງແຜນພາບບັັນທຶຶກສິ່່� ງທີ່່�ກັັງວົົນໃຈໃດໜຶ່່� ງທີ່່�
ທ່່ ານອາດຈະມີີ. ຖ້້າເດັັກນ້້ ອຍທີ່່� ເລືື ອກໃນລະດັັບອາຍຸຸ ສູູ ງຂຶ້້�ນບໍ່່�ສາມາດ
ເຮັັດທຸຸ ກກິິດຈະກຳຳ�ໄດ້້, ຄອບຄົົວສາມາດແລກປ່່ຽນການສັັງເກດ
ເຫັັນຂອງພວກເຂົົາກັັບຜູ້້�ຊ່່ ຽວຊານຜູ້້�ທີ່່�ສາມາດເບິ່່� ງພັັດທະນາການ
ຂອງເດັັກຢ່່ າງໃກ້້ຊິິດໄດ້້.

ສາຍຕາ
ລູູກຂອງທ່່ ານ…
ເຮັດການສ�ຳຜັດຕາ (ເບິ່ງທ່ີ ຕາຂອງທ່ ານ)
ໃຊ້ຕາຂອງພວກເຂົາຕິດຕາມເບ່ິ ງວັດຖຸເຄື່ ອນໄຫວຢູ່

ຕໍ່່� ໄປແມ່່ ນຫຍັັງ

ຍ່ າງ ຫຼື ຄານໂດຍທ່ີ ບໍ່ຄ່ ອຍຕ�ຳກັບສິ່ງຂອງຕ່ າງໆ
ເບິ່ງຄົນ ຫຼື ສິ່ງຕ່ າງໆດ້ ວຍການໃຊ້ຕາທັງສອງເບື້ອງ

ທ່່ ານສາມາດໂທຫາເບີີຂອງ Help Me Grow Washington ທີ່່�
ເຮັັດເປັັນລາຍການໄວ້້ ຢູ່່�ອີີກດ້້ານໜຶ່່� ງຂອງເອກະສານຕີີພິິມເຜີ່່� ຍ
ແຜ່່ ນີ້້� ສຳຳ�ລັັບຊື່່� ຂອງ Lead Family Resources Coordinator (FRC)
ປະຈຳຳ�ທ້້ ອງຖິ່່� ນຢູ່່�ໃນພື້້� ນທີ່່� ຂອງທ່່ ານ ຖ້້ າທ່່ ານມີີຄວາມກັັງວົົນໃຈ
ກ່່ ຽວກັັບພັັດທະນາການຂອງເດັັກ. ນອກນັ້້� ນ, ທ່່ ານໝໍໍ ຂອງເດັັກ,
ພະແນກສາທາລະນະສຸຸ ກ ຫຼື� ື ເຂດໂຮງຮຽນຍັັງສາມາດຊ່່ ວຍຄອບຄົົວ
ແລະ ທ່່ ານຊອກຫາໜ່່ ວຍງານທີ່່� ຢູ່່�ໃກ້້ທີ່່�ສາມາດເຮັັດການກວດພັັດ
ທະນາການ, ສາຍຕາ ຫຼື� ື ການຟັັງສຽງຂອງເດັັກຄົົບຊຸຸດໄດ້້.

ຈັບສ່ິ ງຂອງຕ່ າງໆໃນໄລຍະຫ່ າງປົກກະຕິ (ຫຼັ ງຈາກອາຍຸ ໄດ້
6 ເດືອນ)
ຍ່ າງ ຫຼື ຄານຂ້ າມເງົາ ຫຼື ບ່ໍ ອນທີ່ເຫັນແຕກຕ່ າງໄດ້ຢ່ າງຄ່ ອງ
ຕົວ (ຜ້ າພົມ, ກະໂລ່ )
ເບິ່ງຄົນ ຫຼື ສ່ິ ງຂອງຕ່ າງໆໂດຍທ່ີ ຕາບ່ໍ ເບ່ິ ງຂ້ າມ ຫຼື ເຫຼ ່ ວ
(ຫຼັ ງຈາກ 9 ເດືອນ)
ມີຕາໃສ, ບ່ໍ ແດງ ຫຼື ມີນ�້ຳເຕັມ

ການໄດ້້ ຍິິ ນສຽງ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ສະແດງຄວາມຮັບຮູ້ສຽງດັງໃນບ້ ານ
(ໂທລະສັບ, ສຽງເຄາະປະຕູ , ໂທລະພາບ)
ໃຊ້ສຽງທ່ີ ບໍ່ດັງ ຫຼື ຄ່ ອຍເກີນໄປ
ຫຼິ້ ນເຄື່ ອງຫຼິ້ ນທີ່ມີສຽງດັງ (ເຄື່ ອງຫຼິ້ ນສຽງດັງ, ກະດິ່ງ)
ຮຽນແບບສຽງ (ຫຼັ ງຈາກ 1 ປີ)
ໃຊ້ການຈົບລົງທ້ າຍຄ�ຳເວ້ົ າບາງຄ�ຳ
(ຕົົວ “s” ຫຼື� ື “ing”) ຫຼັັ� ງຈາກສອງປີີ
ໄປຕາມທິດທາງທ່ີ ບອອກ
ໃຫ້ຮັກສາລະດັບສຽງໂທລະພາບ ຫຼື ວິທະຍຸ ໄວ້ ລະດັບປານກາງ
ຟັງນິທານ, ບັນທຶກ ຫຼື
ໂທລະພາບໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກ
ເວົ້າເພື່ ອໃຫ້ຄົນສ່ ວນໃຫຍ່ ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້
(ຖ້ າອາຍຸ ແກ່ ກວ່ າ 2-1/2 ປີ)
ມາຫາທ່ ານເມື່ ອຮ້ອງຫາຈາກຫ້ອງອ່ື ນ (ຫຼັ ງຈາກ 2 ປີ)

ແຕ່່ ເກີີດເຖິິງຫົົກປີີ – ການເຕີີບໂຕ ແລະ ພັັດທະນາການ
ກະລຸຸນາຖາມ. ເດັັກນ້້ອຍລໍໍຖ້້ າບໍ່�່ ໄດ້້ .
ເກີີດ - 3 ເດືື ອນ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ເງີຍຫົວ ແລະ ຍົກໜ້ າເອີກຂຶ້ນເມື່ ອຢູ່ ເທິງ
ທ້ ອງຂອງພວກເຂົາ
ເໜັງແຂນ ແລະ
ຂາຂອງພວກເຂົາໄປມາໄດ້ ງ່າຍໆ
ເຮັດຕາມການເຄື່ ອນໄຫວຂອງທ່ ານໂດຍ
ການປິ່່� ນຫົົວຂອງພວກເຂົົາໄປເທື່່� ອລະດ້້ານ
ດູ ດນົມເຕ້ົ າ ຫຼື ດູ ດນົມແມ່ ໄດ້ ດີ

ສຳຳ�ລັັບພໍ່່� ແມ່່ :
ໃນຖານະເປັັນພໍ່່� ແມ່່ , ທ່່ ານເປັັນຄົົນສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດໃນຊີີ
ວິິດຂອງລູູກຂອງທ່່ ານ. ທ່່ ານຮູ້້�ຈັັກລູູກຂອງທ່່ ານດີີທີ່່�ສຸຸດ.
ຖ້້ າທ່່ ານມີີຂໍ້້� ຂ້້ ອງໃຈກ່່ ຽວກັັບພັັດທະນາການ
ຂອງລູູກທ່່ ານ, ທ່່ ານສາມາດຂໍໍການປະເມີີນໄດ້້.
ຖ້້ າທ່່ ານມີີຄຳຳ�ຖາມ ຫຼື� ື ຂໍ້້� ຂ້້ ອງໃຈແມ່່ ນໃຫ້້ຖາມ.
ໂທຫາ Help Me Grow Washington ສຳຳ�ລັັບຊື່່� ຂອງ
Family Resources Coordinator (FRC) ໃນທ້້ ອງຖິ່່� ນ
ຜູ້້�ທີ່່�ສາມາດຊ່່ ວຍທ່່ ານໄດ້້.

ສ�ຳລັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການ:
ເດັັກນ້້ ອຍເຕີີບໃຫຍ່່ ແລະ ພັັດທະນາໃນວິິທີີຕ່່ າງໆ.
ກະລຸຸ ນາພະຍາຍາມ ແລະ ລົົມກັັບຄອບຄົົວ
ກ່່ ຽວກັັບພັັດທະນາການຂອງລູູກຂອງພວກ
ເຂົົາເປັັນປົົກກະຕິິ. ຖາມພວກເຮົົາວ່່ າ ລູູກ
ຂອງພວກເຮົົາໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ທັັກສະໃໝ່່ ອັັນໃດ,
ພວກເຂົົາອາດຈະມີີຄວາມກັັງວົົນໃຈອັັນໃດ
ແລະ ແບ່່ ງປັັນການສັັງເກດເຫັັນຂອງທ່່ ານເອງ.
ບອກໃຫ້້ຄອບຄົົວຮູ້້�ວ່່າ ພວກເຂົົາມີີຄວາມກັັງວົົນໃຈ,
ຂໍ້້� ມູູ ນເພີ່່�ມເຕີີມ ແລະ ການຊ່່ ວຍເຫຼື� ື ອໃຫ້້ບໍ່່� ໂດຍ
ການໂທຫາເບີີໂທລະສັັບ Help Me Grow Washington.
ພວກເຂົົາຈະນຳຳ�ສົ່່� ງຄອບຄົົວໄປຫາ Family Resources
Coordinator (FRC) ປະຈຳຳ�ທ້້ອງຖິ່່� ນຢູ່່�ໃນພື້້� ນທີ່່�ນີ້້� .
ນອກນັ້້� ນທ່່ ານຍັັງສາມາດໂທຫາ Help Me Grow
Washington ເພື່່� ອຂໍໍຊື່່� ແລະ ເບີີໂທລະສັັບຂອງ
FRC ແລະ ແບ່່ ງປັັນຂໍ້້� ມູູ ນນີ້້� ກັັບຄອບຄົົວໄດ້້ໂດຍກົົງ.

ຕົກໃຈ ຫຼື ຮ້ອງໃຫ້ທັນທີເມື່ ອໄດ້ ຍິນສຽງດັງ
ເບິ່ງທ່ ານ, ເບິ່ງໜ້ າທ່ ານ
ເຮັດສຽງຫົວດີໃຈ ຫຼື ສຽງຄື ນົກຮ້ອງກູ່ ໆ
ຍິ້ມຕອບເມື່ ອທ່ ານຍິ້ມ ຫຼື ລົມນ�ຳ
ເມື່ ອຢູ່ ສະບາຍງຽບໄດ້ ງ່າຍໆ

3 - 6 ເດືື ອນ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ຫຼິ້ ນຕີນເມື່ ອອອງຢູ່ ຫຼັ ງ

ເງີຍຫົວ ແລະ ຍົກໜ້ າເອີກຂຶ້ນດ້ ວຍນ�້ຳ
ໜັັກຂອງພວກເຂົົາຢູ່່�ໃນມືື ເມື່່� ອຢູ່່�ເທິິງທ້້ ອງ
ຂອງພວກເຂົົາ
ໂງຫົວຂອງພວກເຂົາຂຶ້ນມາຕັ້ງຊື່ ແລະ
ນ່ິ ງໆໂດຍບໍ່ມີການຄ�້ຳຊ່ ວຍ
ກິ້ງໄປມາແຕ່ ດ້ ານທ້ ອງຫາດ້ ານຫຼັ ງ ແລະ
ດ້ ານຫຼັ ງຫາດ້ ານທ້ ອງ
ຫຼິ້ ນມື ຂອງພວກເຂົາເອງໂດຍການເອົາ
ພວກມັັນມາແປະໃສ່່ ກັັນ
ໄປຫາເຄື່ ອງຫຼິ້ ນ
ຈັບເອົາເຄື່ ອງຫຼິ້ ນທີ່ຢື້ ເອົາໄດ້ ເຖິງ
ປິ່ນຫົວໄປຕາມສຽງ
ເຮັດໄດ້ຫຼ າຍສຽງ
ສຽງຫົວດັງ
ພະຍາຍາມສະແດງອັນທີ່ມັກ ແລະ ບ່ໍ ມັກ

6 - 12 ເດືື ອນ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ດຶງຕົວເອງໄປຢື ນດ້ ວຍການຊ່ ວຍເຫຼື ອ
ບາງອັັນ
ນ່ັ ງຫຼິ້ ນເຄື່ ອງຫຼິ້ ນໂດຍບ່ໍ ມີການຊ່ ວຍ
ສ່ົ ງວັດຖຸຈາກມື ເບື້ອງໜ້ າໄປອີກເບື້ອງໜຶ່ ງ
ກິນອາຫານດ້ ວຍມື ຂອງພວກເຂົາເອງ
ຮຽນແບບການໂບກມື ບາຍໆ
ໃຫ້ທ່ ານຮູ້ຈັກຄວາມຕ້ ອງການຂອງພວກ
ເຂົົາດ້້ວຍການເຄື່່� ອນໄຫວ ແລະ ສຽງ
ຮຽນສຽງເວົ້າ (“ບາ-ບາ”, “ກາ-ກາ”)
ປ່ ຽນຜຽນໃນຂະນະຫຼິ້ ນກັບຜູ້ ໃຫຍ່
(ການກະທ�ຳ, ສຽງ ຫຼື
ການສະແດງອອກທາງໃບໜ້ າ)
ໃຫ້ທ່ ານຮູ້ວ່ າພວກເຂົາເຂົ້າໃຈຄ�ຳຖາມ
ງ່່ າຍໆ (“ເຈົ້້� າຢາກໄດ້້ອັັນໃດຕື່່�ມບໍໍ ?”)
ຮູ້ຈັກພໍ່ ແມ່ ຈາກຄົນແປກໜ້ າ

12 - 18 ເດືື ອນ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ຍ່ າງເອງ
ເກັບເອົາວັດຖຸນ້ ອຍ
(ຂະໜາດໝາກອາງຸ່ນແຫ້ງ)

ເກັບວັດຖຸໃສ່ ກ່ອງ ແລະ ເທຖິ້ມ
ເອົາວັດຖຸອັນໜຶ່ ງວາງຢອງໃສ່ ອັນອື່ນ
ກິນອາຫານດ້ ວຍບ່ ວງ
ເວົ້າສອງສາມຄ�ຳຕ່ າງກັນ ນອກຈາກຄ�ຳວ່ າ
“ມາ-ມາ” ຫຼື “ດ໋າ-ດ໋າ”
ຖາມຫາສິ່ງຂອງຕ່ າງໆດ້ ວຍຄ�ຳເວ້ົ າ
ຈັບ ແລະ ດື່ມຈາກຈອກໂດຍມີການ
ເຮັັດເຮ່່ ຍໄປນຳຳ�
ຊີ້ໃສ່ ສິ່ງຂອງ ຫຼື ຮູ ບຫຼ າຍອັນເມື່ ອເອີ້ນຊື່

18 ເດືື ອນ - 2 ປີີ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ຍ່ າງຂຶ້ນ ແລະ
ລົງຂັ້ນໄດດ້ ວຍການໃຊ້ຮາວມືຈັບ
ຂີດໆຂຽນໆ
ເຄື່ ອນເໜັງຮ່ າງກາຍຂອງພວກເຂົາຕາມ
ເວລາມີີສຽງເພງ
ເວົ້າສອງຄ�ຳຕໍ່ ກັນ (“ນ�້ຳໝາກໄມ້ຕື່ ມອີກ”)
ເລ່ີ ມຖາມຄ�ຳຖາມ, (“ນ�້ຳໝາກໄມ້ ບໍ?”,
“ບາຍໆບໍ?”)
ກິນແຊນວິດເອງ, ກັດເອງ
ປົດເກີບ ແລະ ຖົງຕີນ
ເບິ່ງຮູ ບປຶ້ມເລື່ອງນ�ຳຜູ້ ໃຫຍ່
ເຮັດຕົວເລືອກງ່ າຍໆໃນເຄື່ ອງຫຼິ້ ນ (ຈິກຊໍ ຫຼື
ລົດບັນທຸ ກ)
ຮຽນແບບການຫຼິ້ ນຂອງເດັກຜູ້ ອື່ນ
(ຖອກຊາຍ, ໂຍນບານ)

2 - 3 ປີີ

ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ຍ່ າງໄດ້ ດີ, ແລ່ ນ, ຢຸ ດ, ກ້ າວຂຶ້ນ ແລະ
ຫຍໍ້ຕົວລົງ
ກອງວັດຖຸຂຶ້ນ 3 ອັນ ຫຼື ຫຼ າຍກວ່ ານ້ັ ນ
ໃຊ້ບ່ ວງ ແລະ ຈອກເອງ
ເຮັດຕາມທິດທາງສອງຂັ້ນຕອນ
(“ໄປເອົາປຶ້ມ ແລະ ເອົາໄປວາງໄວ້ ເທິງໂຕະ”)
ບອກຊື່ ສ່ ວນຕ່ າງໆຂອງຮ່ າງກາຍໄດ້ຫ້າ
ຫາຫົົກອັັນ
ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການລົມກັນແບບງ່ າຍໆ
ຕອບຄ�ຳຖາມງ່ າຍໆ
“ແມ່ ນຫຍັງ” ແລະ “ເຮັດຫຍັງ”
(“ເຈົ້າຢາກກິນຫຍັງໃນຕອນທ່ ຽງ?”)
ຊີ້ໃສ່ ຫຼື ບອກຊື່ ວັດຖຸເມື່ ອບອກການນ�ຳໃຊ້
ຂອງພວກມັນ (“ເຈົ້າດື່ມກັບຫຍັງ?”)
ຊ່ ວຍເຮັດວຽກງ່ າຍໆ
(ການໄປເອົາເຄື່ ອງຫຼິ້ ນ)
ໃຊ້ປະໂຫຍກ 2-3 ຄ�ຳປົກກະຕິ

ຖ້້າທ່່ ານຢາກຈະໄດ້້ສຳຳ�ເນົົາຂອງເອກະສານສະບັັບນີ້້� ໃນຮູູ ບແບບ ຫຼື� ື ພາສາອື່່� ນ, ກະລຸຸ ນາຕິິດຕໍ່່� ຝ່່ າຍ
DCYF Constituent Relations (ປະຊາສຳຳ�ພັັນເພີ່່�ມເຕີີມ) ທີ່່� ເບີີ (1-800-723-4831 | 360-902-8060,
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
DCYF PUBLICATION FS_0030 LA | DEL 11-002 (01-2020) Laotian
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ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …
ໂດດ, ແລ່ ນ, ຂວ້ າງ, ປີນ,
ໃຊ້ຄວາມດຸ ນດ່ ຽງດີ
ແຕ້ມຮູ ບວົງມົນ, ເສ້ັ ນ ແລະ
ຂີດໄຂ່ ວດ້ ວຍການໃຊ້ສໍສີ
ໃຊ້ເຄື່ ອງຫຼິ້ ນ ແລະ
ວັດຖຸອ່ື ນໆເພື່ ອແກ້ ງເປັນການຫຼິ້ ນ
ມ່ ວນນ�ຳປຶ້ມຮູ ບ ແລະ ທີ່ກ�ຳລັງອ່ ານໃຫ້ຟັງ
ເຂົ້າໃຈຄ�ຳເວົ້າທ່ີ ບອກວ່ າເຄື່ ອງຂອງຢູ່ ໃສ
(ທາງຫຼັ ງ, ທາງລຸ ່ ມ, ຢູ່ ໃນ, ຢູ່ ເທິງ)
ໃຊ້ຄ�ຳເວ້ົ າທ່ີ ເຂົ້າໃຈງ່ າຍ
ຖາມຄ�ຳຖາມ “ເປັນຫຍັງ” ແລະ
“ແມ່ ນຫຍັງ” ຫຼ າຍໆ
ຫຼິ້ ນມ່ ວນນ�ຳເດັກນ້ ອຍຄົນອ່ື ນ
ບາງຄ້ັ ງກໍ່ ລໍຖ້ າທ່ີ ຂອງພວກເຂົາ
ຕອບຄ�ຳຖາມງ່ າຍໆ “ຢູ່ ໃສ” ແລະ
“ແມ່ ນໃຜ”
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ລູູກຂອງທ່່ ານເຮັັດໃນສິ່່� ງຕໍ່່� ໄປນີ້້� ບໍໍ …

ກ້ິ ງໄປມາ, ເຕ້ັ ນ ຫຼື
ຫຼິ້ ນເກມອື່ນທີ່ໃຊ້ກ້ າມເນື້ອຫຼ າຍ (ເຊັ່ນ: ຂາ)
ແຢ່ ງແຢະດ້ ວຍຕີນດຽວ
ແຕ້ມຮູ ບໃບໜ້ າທ່ີ ຄ້າຍຄື ໃບໜ້ າ
ນຸ່ ງເຄື່ ອງດ້ ວຍການຊ່ ວຍເຫຼື ອພຽງເລັກ
ນ້ ອຍ
ຖາມຄ�ຳຖາມດ້ ວຍການໃຊ້ “ແມ່ ນຫຍັງ,
ຢູ່ ໃສ, ແມ່ ນໃຜ ແລະ ຍ້ ອນຫຍັງ”
ເວົ້າສຽງຄ�ຳເວົ້າສ່ ວນໃຫຍ່ ຈະແຈ້ງ
ຍົກເວ້ັ ນສ�ຳລັບ “s, z, th ແລະ r”
ໃຊ້ຄ�ຳເວ້ົ າສະແດງເຖິງຂະໜາດ ແລະ
ຕົວເລກ (ໃຫຍ່ , ຫຼ າຍ)
ເວົ້າທັງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນຂອງພວກເຂົາ
ຫຼິ້ ນມ່ ວນກັບເດັກນ້ ອຍອາຍຸ ດຽວກັນ
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ຫຼິ້ ນມ່ ວນກັບການຈັບ, ຂວ້ າງ ແລະ ເຕະບານ

ມີຄວາມດຸ ນດ່ ຽງດີ
ເມື່ ອຫຼິ້ ນເກມກ້ າມເນື້ອຫຼ າຍ (ງູກິນຫາງ,
ກ້ິ ງໄປມາ, ເບສບອລ)
ມ່ ວນນ�ຳການຕັດດ້ ວຍມີດຕັດ
ນຸ່ ງເຄື່ ອງເອງ, ລວມທັງໃສ່ ກະດູມ, ຄວ້ າເອົາ
ແລະ ການຮູ ດຊິບ
ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຂຽນຄ�ຳເວ້ົ າ
ລົມຄືກັບຄອບຄົວລົມ (ໃຊ້ຄ�ຳເວ້ົ າ ແລະ
ປະໂຫຍກປະເພດດຽວກັນ)
ເຮັດສາມທິດທາງເຫຼົ່ ານີ້ຕາມ
ລ�ຳດັບທີ່ໃຫ້ (“ເອົາໝາກບານ,
ເອົາມັນໄປໄວ້ ໃນກະຕ່ າເຄື່ ອງຫຼິ້ ນ
ແລະ ມາທ່ີ ໂຕະ.”)
ເວົ້າຊື່ ເຕັມ, ອາຍຸ ແລະ ເພດຂອງພວກເຂົາ
ມ່ ວນນ�ຳການຫຼິ້ ນເກມທ່ີ ຈັດໃຫ້ກັບນ້ ອຍຜູ້
ອ່ື ນ (ຊີມອນເວ້ົ າ, ງູກິນຫາງ)

ຕິິດຕໍ່່� :
The Washington State
Department of Children, Youth
& Families Early Support for
Infants and Toddlers Program
PO Box 40970
Olympia, Washington
98504-0970
ໂທລະສັັບ: (360) 725-3500
ແຟັັກ: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/
child-development-supports/
esit
Help Me Grow Washington
Phone: 1-800-322-2588

