
ແຕ່່ເກີີດເຖິິງຫົົກີປີີ – ກີານເຕີ່ບໂຕ່ ແລະ ພັັດທະນາກີານ
ກະລຸຸນາຖາມ. ເດັັກນ້ອຍລໍຸຖ້າບໍໍ່� ໄດ້ັ.

ແມ�ນຫຍັງ
ຕ່າຕ່ະລາງແຜນຜັງນີ� ຂຽນຂ້� ນສຳຳ າລັບພັຳ່ ແມ່່, ແຕ່່ຜ້� ທ່ີຮູ້້�ຈັັກີ ແລະ  
ເຮັູ້ດວຽກີກັີບເດັກີນ� ອຍຈັະເຫັົນວ່າມັ່ນມີ່ປີະໂຫົຍດ.

ຍ້ອນຫຍັງ
ຕ່າຕ່ະລາງແຜນຜັງກີານກີວດກ່ີອນນີ� ແມ່່ນວິທີກີານຊ່່ວຍເຫືົ� ອ 
ໃຫົ� ທ່ານຮູ້້ບຮູ້້�ຂົງເຂດບັນຫົາທ່ີເປັີນໄດ� ຢູ່້່ໃນສຳາຍຕ່າ, ກີານຟັັງສຳຽງ 
ແລະ ພັັດທະນາກີານຂອງເດັກີໄດ� ໄວ. ຕ່າຕ່ະລາງແຜນຜັງຈັະຊ່່ວຍ 
ທ່ານເບ່ິງເດັກີໄດ� ທັງໝົົດໂຕ່. ທ່ານຈັະຕິ່ດຕ່າມ່ເບ່ິງພັັດທະນາກີານ
ຂອງເດັກີໃນດ�ານກີານຄິິດ, ທັກີສຳະທາງສັຳງຄົິມ່, ກີານຟັັງ, ກີານເວົ� າ 
ແລະ ກິີດຈັະກີຳ າກີານເຄິ�່ ອນໄຫົວ. ບາງທັກີສຳະຂອງກີານເຄິ�່ ອນໄຫົວ 
ໃຊ່�ກີ� າມ່ເນ�� ອເລັກີນ� ອຍ (ເຊ່ັ່ນ: ນິ� ວມ່� ), ທັກີສຳະອ�່ ນໆໃຊ່�ກີ� າມ່ເນ�� ອຫືົາຍ 
(ເຊ່ັ່ນ: ຂາ). ມີ່ຄິວາມ່ສຳຳ າຄັິນຫືົາຍທ່ີຕ່�ອງຕິ່ດຕ່າມ່ເບ່ິງສຳາຍຕ່າ ແລະ 
ກີານໄດ� ຍິນສຳຽງຂອງເດັກີໃນທຸກີໆອາຍຸ.

ສ່ິ່� ງສໍິ່າຄັັນ! ຕ່າຕ່ະລາງແຜນພັາບນີ� ແມ່່ນວິທີຊ່່ວຍໃຫົ�ທ່ານຕິ່ດຕ່າມ່
ເບ່ິງສຳາຍຕ່າ, ກີານຟັັງສຳຽງ ແລະ ພັັດທະນາກີານຂອງເດັກີໄດ�ຢູ່່າງໄວ 
ແລະ ບຳ່ ແມ່່ນເຈັດຕ່ະນາທ່ີຈັະເປັີນກີານທົດສຳອບພັັດທະນາກີານ, 
ກີານປີະເມີ່ນພັັດທະນາກີານ.

ແນວໃດັ
ແຕ່່ລະພັາກີອາຍຸແມ່່ນມີ່ລາຍກີານກິີດຈັະກີຳ າທ່ີເດັກີນ� ອຍສ່ຳວນ 
ໃຫົຍ່ສຳາມ່າດຈັະເຮັູ້ດໄດ� ໃນບາງຄັິ� ງລະຫົວ່າງອາຍຸຂັ� ນທຳ າອິດຫົາອາຍຸ
ຂັ� ນທີສຳອງຢູ່້່ໃນພັາກີນັ� ນ. ຕົ່ວຢູ່່າງ, ໃນ 12 ເດ� ອນ, ເດັກີນ� ອຍສ່ຳວນ 
ໃຫົຍ່ຈັະສຳາມ່າດເຮັູ້ດທຸກີກິີດຈັະກີຳ າທ່ີຢູ່້່ໃນລາຍກີານໄດ� ໃນພັາກີ 6 ຫົາ 
12 ເດ� ອນ. ເຖິິງແນວໃດກີຳ່ ຕ່າມ່, ເດັກີນ� ອຍສ່ຳວນໃຫົຍ່ຈັະບຳ່ ສຳາມ່າດ 
ເຮັູ້ດກິີດຈັະກີຳ າທຸກີຢູ່່າງເຫ່ົືົານີ� ໄດ� ໃນ 6 ເດ� ອນ. ຖິ� ກີຕ່�ອງເປັີນຈິັງຄິ�  
ກັີນໃນແຕ່່ລະພັາກີອາຍຸ. ດ່ັງນັ� ນ, ຢູ່່າກັີງວົນຫືົາຍເກີີນໄປີ ຖິ�າເດັກີ 
ນ� ອຍຢູ່້່ໃນຕ່ອນເລ່ີມ່ຕົ່� ນຂອງລະດັບອາຍຸບຳ່ ສຳາມ່າດເຮັູ້ດໄດ� ທຸກີກິີດ
ຈັະກີຳ າ. ເນ�່ ອງຈັາກີວ່າເດັກີນ� ອຍພັັດທະນາໃນອັດຕ່າຕ່່າງກັີນ,  
ຢູ່່າຢູ່� ານວ່າເດັກີນ� ອຍຈັະເຮັູ້ດກິີດຈັະກີຳ າບຳ່ ທັນ.

ອ່ານກິີດຈັະກີຳ າທ່ີເຮັູ້ດເປັີນລາຍກີານໄວ� ຢູ່້່ພັາຍໃຕ່�ອາຍຸ 
ຂອງເດັກີ ແລະ ພັາຍໃຕ່�ສຳາຍຕ່າ ແລະ ກີານໄດ� ຍິນສຳຽງ. ເບ່ິງ 
ແລະ ຟັັງໃນເວລາເດັກີຫິືົ� ນ. ເດັກີສຳາມ່າດເຮັູ້ດກິີຈັະກີຳ າໄດ�ບຳ ? 
ສ່ິຳງສຳຳ າຄັິນແມ່່ນໃຫົ�ເດັກີມີ່ເວລາ, ສຳະຖິານທ່ີ ແລະ ອຸປີະ 
ກີອນທ່ີຈັຳ າເປັີນສຳຳ າລັບແຕ່່ລະກິີດຈັະກີຳ າ. ຕົ່ວຢູ່່າງ, ຢູ່່າເວົ� າວ່າ 
ເດັກີນ� ອຍບຳ່ ສຳາມ່າດແຕ່�ມ່ຮູ້້ບໃບໜ້� າໄດ�  ຖິ�າທ່ານຍັງບຳ່ ເອົາເຈັ�ຍ 
ແລະ ສຳຳ  ຫືົ�  ສຳຳ ສີຳໃຫົ�ເດັກີນ� ອຍເທ�່ ອ.

ທ່ານອາດຈັະຢູ່າກີເບ່ິງ ແລະ ຟັັງເດັກີນ� ອຍຕ່ະຫືົອດເວລາຫືົາຍວັນ 
ດ�ວຍກີານໃຊ່�ຕ່າຕ່ະລາງແຜນພັາບບັນທ້ກີສ່ິຳງທ່ີກັີງວົນໃຈັໃດໜ່້້ງທ່ີ

 

ທ່ານອາດຈັະມີ່. ຖິ�າເດັກີນ� ອຍທ່ີເລ� ອກີໃນລະດັບອາຍຸສ້ຳງຂ້� ນບຳ່ ສຳາມ່າດ 

ເຮັູ້ດທຸກີກິີດຈັະກີຳ າໄດ� , ຄິອບຄົິວສຳາມ່າດແລກີປ່ີຽນກີານສັຳງເກີດ 
ເຫັົນຂອງພັວກີເຂົາກັີບຜ້� ຊ່່ຽວຊ່ານຜ້� ທ່ີສຳາມ່າດເບ່ິງພັັດທະນາກີານ 

ຂອງເດັກີຢູ່່າງໃກີ�ຊິ່ດໄດ� .

ເມ່� ອໃດັ
ເບ່ິງ ແລະ ຟັັງໃນເວລາເດັກີຫິືົ� ນ. ທ່ານກີຳ າລັງຊ່ອກີຫົາສ່ິຳງທ່ີເດັກີ 

ນ� ອຍເປັີນຢູ່້່ຕ່າມ່ປົີກີກີະຕິ່. ຢ່�າໃຊ້້ຕາຕະລຸາງແຜນພາບໍ່ນ້້ເມ່� ອ
ເດັັກນ້ອຍບໍໍ່� ສິ່ະບໍ່າຍ, ເມ່� ອຍ ຫ່ື ອາລົຸມບໍໍ່� ດ້ັ.

ຕໍ� ໄປແມ� ນຫຍັງ
ທ່ານສຳາມ່າດໂທຫົາເບີຂອງ Help Me Grow Washington ທ່ີ 
ເຮັູ້ດເປັີນລາຍກີານໄວ� ຢູ່້່ອີກີດ�ານໜ່້້ງຂອງເອກີະສຳານຕີ່ພິັມ່ເຜ່ີຍ 

ແຜ່ນີ� ສຳຳ າລັບຊ່�່ ຂອງ Lead Family Resources Coordinator (FRC) 
ປີະຈັຳ າທ�ອງຖ່ິິນຢູ່້່ໃນພັ�� ນທ່ີຂອງທ່ານ ຖິ�າທ່ານມີ່ຄິວາມ່ກັີງວົນໃຈັ
ກ່ີຽວກັີບພັັດທະນາກີານຂອງເດັກີ. ນອກີນັ� ນ, ທ່ານໝົຳ ຂອງເດັກີ, 
ພັະແນກີສຳາທາລະນະສຸຳກີ ຫືົ�  ເຂດໂຮູ້ງຮູ້ຽນຍັງສຳາມ່າດຊ່່ວຍຄິອບຄົິວ 
ແລະ ທ່ານຊ່ອກີຫົາໜ່້ວຍງານທ່ີຢູ່້່ໃກີ� ທ່ີສຳາມ່າດເຮັູ້ດກີານກີວດພັັດ
ທະນາກີານ, ສຳາຍຕ່າ ຫືົ�  ກີານຟັັງສຳຽງຂອງເດັກີຄົິບຊຸ່ດໄດ� .

ສິ່າຍຕາ 
ລ້ກີຂອງທ່ານ…
 � ເຮັູ້ດກີານສຳຳ າຜັດຕ່າ (ເບ່ິງທ່ີຕ່າຂອງທ່ານ)

 � ໃຊ່�ຕ່າຂອງພັວກີເຂົາຕິ່ດຕ່າມ່ເບ່ິງວັດຖຸິເຄິ�່ ອນໄຫົວຢູ່້່

 � ຍ່າງ ຫືົ�  ຄິານໂດຍທ່ີບຳ່ ຄ່ິອຍຕ່ຳ າກັີບສ່ິຳງຂອງຕ່່າງໆ

 � ເບ່ິງຄົິນ ຫືົ�  ສ່ິຳງຕ່່າງໆດ�ວຍກີານໃຊ່�ຕ່າທັງສຳອງເບ�� ອງ

 � ຈັັບສ່ິຳງຂອງຕ່່າງໆໃນໄລຍະຫ່ົາງປົີກີກີະຕິ່ (ຫັືົງຈັາກີອາຍຸໄດ�  
6 ເດ� ອນ)

 � ຍ່າງ ຫືົ�  ຄິານຂ�າມ່ເງົາ ຫືົ�  ບຳ່ ອນທ່ີເຫັົນແຕ່ກີຕ່່າງໄດ� ຢູ່່າງຄ່ິອງ
ຕົ່ວ (ຜ� າພົັມ່, ກີະໂລ່)

 � ເບ່ິງຄົິນ ຫືົ�  ສ່ິຳງຂອງຕ່່າງໆໂດຍທ່ີຕ່າບຳ່ ເບ່ິງຂ� າມ່ ຫືົ�  ເຫ່ືົວ 
(ຫັືົງຈັາກີ 9 ເດ� ອນ)

 � ມີ່ຕ່າໃສຳ, ບຳ່ ແດງ ຫືົ�  ມີ່ນຳ� າເຕັ່ມ່

ການໄດ້ັຍ່ນສິ່ຽງ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ສຳະແດງຄິວາມ່ຮັູ້ບຮູ້້�ສຳຽງດັງໃນບ� ານ 

(ໂທລະສັຳບ, ສຳຽງເຄິາະປີະຕ້່, ໂທລະພັາບ)

 � ໃຊ່�ສຳຽງທ່ີບຳ່ ດັງ ຫືົ�  ຄ່ິອຍເກີີນໄປີ

 � ຫິືົ� ນເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນທ່ີມີ່ສຳຽງດັງ (ເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນສຳຽງດັງ, ກີະດ່ິງ)

 � ຮູ້ຽນແບບສຳຽງ (ຫັືົງຈັາກີ 1 ປີີ)

 � ໃຊ່�ກີານຈົັບລົງທ�າຍຄິຳ າເວົ� າບາງຄິຳ າ  
(ຕົ່ວ “s” ຫືົ�  “ing”) ຫັືົງຈັາກີສຳອງປີີ

 � ໄປີຕ່າມ່ທິດທາງທ່ີບອອກີ

 � ໃຫົ� ຮັູ້ກີສຳາລະດັບສຳຽງໂທລະພັາບ ຫືົ�  ວິທະຍຸໄວ�ລະດັບປີານກີາງ

 � ຟັັງນິທານ, ບັນທ້ກີ ຫືົ�  
ໂທລະພັາບໄດ�ໂດຍບຳ່ ມີ່ຄິວາມ່ຫົຍຸ� ງຍາກີ

 � ເວົ� າເພັ�່ ອໃຫົ� ຄົິນສ່ຳວນໃຫົຍ່ສຳາມ່າດເຂົ� າໃຈັໄດ�  
(ຖິ�າອາຍຸແກ່ີກີວ່າ 2-1/2 ປີີ)

 � ມ່າຫົາທ່ານເມ່�່ ອຮູ້�ອງຫົາຈັາກີຫົ�ອງອ�່ ນ (ຫັືົງຈັາກີ 2 ປີີ)



ແຕ່່ເກີີດເຖິິງຫົົກີປີີ – ກີານເຕີ່ບໂຕ່ ແລະ ພັັດທະນາກີານ
ກະລຸຸນາຖາມ. ເດັັກນ້ອຍລໍຸຖ້າບໍໍ່� ໄດ້ັ.

ສໍິ່າລັຸບໍ່ພໍ� ແມ� : 
ໃນຖິານະເປັີນພັຳ່ ແມ່່, ທ່ານເປັີນຄົິນສຳຳ າຄັິນທ່ີສຸຳດໃນຊີ່ 
ວິດຂອງລ້ກີຂອງທ່ານ. ທ່ານຮູ້້�ຈັັກີລ້ກີຂອງທ່ານດີທ່ີສຸຳດ. 
ຖິ�າທ່ານມີ່ຂຳ� ຂ�ອງໃຈັກ່ີຽວກັີບພັັດທະນາກີານ 
ຂອງລ້ກີທ່ານ, ທ່ານສຳາມ່າດຂຳ ກີານປີະເມີ່ນໄດ� . 
ຖິ�າທ່ານມີ່ຄິຳ າຖິາມ່ ຫືົ�  ຂຳ� ຂ�ອງໃຈັແມ່່ນໃຫົ�ຖິາມ່. 
ໂທຫົາ Help Me Grow Washington ສຳຳ າລັບຊ່�່ ຂອງ 
Family Resources Coordinator (FRC) ໃນທ�ອງຖ່ິິນ
ຜ້� ທ່ີສຳາມ່າດຊ່່ວຍທ່ານໄດ� .

ສໍິ່າລັຸບໍ່ຜູ້ໃຫ້ບໍໍ່ລຸ່ການ: 
ເດັກີນ� ອຍເຕີ່ບໃຫົຍ່ ແລະ ພັັດທະນາໃນວິທີຕ່່າງໆ. 
ກີະລຸນາພັະຍາຍາມ່ ແລະ ລົມ່ກັີບຄິອບຄົິວ 
ກ່ີຽວກັີບພັັດທະນາກີານຂອງລ້ກີຂອງພັວກີ
ເຂົາເປັີນປົີກີກີະຕິ່. ຖິາມ່ພັວກີເຮົູ້າວ່າ ລ້ກີ
ຂອງພັວກີເຮົູ້າໄດ�ຮູ້ຽນຮູ້້�ທັກີສຳະໃໝ່ົອັນໃດ, 
ພັວກີເຂົາອາດຈັະມີ່ຄິວາມ່ກັີງວົນໃຈັອັນໃດ 
ແລະ ແບ່ງປັີນກີານສັຳງເກີດເຫັົນຂອງທ່ານເອງ. 
ບອກີໃຫົ�ຄິອບຄົິວຮູ້້�ວ່າ ພັວກີເຂົາມີ່ຄິວາມ່ກັີງວົນໃຈັ, 
ຂຳ� ມ້່ນເພ່ີັມ່ເຕີ່ມ່ ແລະ ກີານຊ່່ວຍເຫືົ� ອໃຫົ�ບຳ່ ໂດຍ 
ກີານໂທຫົາເບີໂທລະສັຳບ Help Me Grow Washington.  
ພັວກີເຂົາຈັະນຳ າສ່ົຳງຄິອບຄົິວໄປີຫົາ Family Resources 
Coordinator (FRC) ປີະຈັຳ າທ�ອງຖ່ິິນຢູ່້່ໃນພັ�� ນທ່ີນີ� . 
ນອກີນັ� ນທ່ານຍັງສຳາມ່າດໂທຫົາ Help Me Grow 
Washington ເພັ�່ ອຂຳ ຊ່�່  ແລະ ເບີໂທລະສັຳບຂອງ 
FRC ແລະ ແບ່ງປັີນຂຳ� ມ້່ນນີ� ກັີບຄິອບຄົິວໄດ�ໂດຍກົີງ.

ເກ້ດັ - 3 ເດ່ັອນ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ເງີຍຫົົວ ແລະ ຍົກີໜ້� າເອີກີຂ້� ນເມ່�່ ອຢູ່້່ເທິງ
ທ�ອງຂອງພັວກີເຂົາ

 � ເໜັ້ງແຂນ ແລະ 
ຂາຂອງພັວກີເຂົາໄປີມ່າໄດ� ງ່າຍໆ

 � ເຮັູ້ດຕ່າມ່ກີານເຄິ�່ ອນໄຫົວຂອງທ່ານໂດຍ 
ກີານປ່ິີນຫົົວຂອງພັວກີເຂົາໄປີເທ�່ ອລະດ�ານ

 � ດ້ດນົມ່ເຕົ່� າ ຫືົ�  ດ້ດນົມ່ແມ່່ໄດ� ດີ
 � ຕົ່ກີໃຈັ ຫືົ�  ຮູ້�ອງໃຫົ�ທັນທີເມ່�່ ອໄດ� ຍິນສຳຽງດັງ
 � ເບ່ິງທ່ານ, ເບ່ິງໜ້� າທ່ານ
 � ເຮັູ້ດສຳຽງຫົົວດີໃຈັ ຫືົ�  ສຳຽງຄິ� ນົກີຮູ້�ອງກ່້ີໆ
 � ຍິ� ມ່ຕ່ອບເມ່�່ ອທ່ານຍິ� ມ່ ຫືົ�  ລົມ່ນຳ າ
 � ເມ່�່ ອຢູ່້່ສຳະບາຍງຽບໄດ� ງ່າຍໆ

3 - 6 ເດ່ັອນ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ຫິືົ� ນຕີ່ນເມ່�່ ອອອງຢູ່້່ຫັືົງ
 � ເງີຍຫົົວ ແລະ ຍົກີໜ້� າເອີກີຂ້� ນດ�ວຍນຳ� າ 

ໜັ້ກີຂອງພັວກີເຂົາຢູ່້່ໃນມ່� ເມ່�່ ອຢູ່້່ເທິງທ�ອງ
ຂອງພັວກີເຂົາ

 � ໂງຫົົວຂອງພັວກີເຂົາຂ້� ນມ່າຕັ່� ງຊ່�່  ແລະ 
ນ່ິງໆໂດຍບຳ່ ມີ່ກີານຄິຳ� າຊ່່ວຍ

 � ກິີ� ງໄປີມ່າແຕ່່ດ�ານທ�ອງຫົາດ�ານຫັືົງ ແລະ 
ດ�ານຫັືົງຫົາດ�ານທ�ອງ

 � ຫິືົ� ນມ່� ຂອງພັວກີເຂົາເອງໂດຍກີານເອົາ 
ພັວກີມັ່ນມ່າແປີະໃສ່ຳກັີນ

 � ໄປີຫົາເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນ
 � ຈັັບເອົາເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນທ່ີຢູ່�� ເອົາໄດ�ເຖິິງ
 � ປ່ິີນຫົົວໄປີຕ່າມ່ສຳຽງ
 � ເຮັູ້ດໄດ� ຫືົາຍສຳຽງ
 � ສຳຽງຫົົວດັງ
 � ພັະຍາຍາມ່ສຳະແດງອັນທ່ີມັ່ກີ ແລະ ບຳ່ ມັ່ກີ

6 - 12 ເດ່ັອນ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ດ້ງຕົ່ວເອງໄປີຢູ່� ນດ�ວຍກີານຊ່່ວຍເຫືົ� ອ 
ບາງອັນ

 � ນ່ັງຫິືົ� ນເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນໂດຍບຳ່ ມີ່ກີານຊ່່ວຍ

 � ສ່ົຳງວັດຖຸິຈັາກີມ່� ເບ�� ອງໜ້� າໄປີອີກີເບ�� ອງໜ່້້ງ

 � ກິີນອາຫົານດ�ວຍມ່� ຂອງພັວກີເຂົາເອງ

 � ຮູ້ຽນແບບກີານໂບກີມ່� ບາຍໆ

 � ໃຫົ�ທ່ານຮູ້້�ຈັັກີຄິວາມ່ຕ່�ອງກີານຂອງພັວກີ 
ເຂົາດ�ວຍກີານເຄິ�່ ອນໄຫົວ ແລະ ສຳຽງ

 � ຮູ້ຽນສຳຽງເວົ� າ (“ບາ-ບາ”, “ກີາ-ກີາ”)

 � ປ່ີຽນຜຽນໃນຂະນະຫິືົ� ນກັີບຜ້� ໃຫົຍ່ 
(ກີານກີະທຳ າ, ສຳຽງ ຫືົ�  
ກີານສຳະແດງອອກີທາງໃບໜ້� າ)

 � ໃຫົ�ທ່ານຮູ້້�ວ່າພັວກີເຂົາເຂົ� າໃຈັຄິຳ າຖິາມ່ 
ງ່າຍໆ (“ເຈົັ� າຢູ່າກີໄດ� ອັນໃດຕ່�່ ມ່ບຳ ?”)

 � ຮູ້້�ຈັັກີພັຳ່ ແມ່່ຈັາກີຄົິນແປີກີໜ້� າ

12 - 18 ເດ່ັອນ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ຍ່າງເອງ
 � ເກັີບເອົາວັດຖຸິນ� ອຍ 

(ຂະໜ້າດໝົາກີອາງຸ່ນແຫົ�ງ)

 � ເກັີບວັດຖຸິໃສ່ຳກ່ີອງ ແລະ ເທຖິິ� ມ່
 � ເອົາວັດຖຸິອັນໜ່້້ງວາງຢູ່ອງໃສ່ຳອັນອ�່ ນ
 � ກິີນອາຫົານດ�ວຍບ່ວງ
 � ເວົ� າສຳອງສຳາມ່ຄິຳ າຕ່່າງກັີນ ນອກີຈັາກີຄິຳ າວ່າ 
“ມ່າ-ມ່າ” ຫືົ�  “ດ໋າ-ດ໋າ”

 � ຖິາມ່ຫົາສ່ິຳງຂອງຕ່່າງໆດ�ວຍຄິຳ າເວົ� າ
 � ຈັັບ ແລະ ດ�່ ມ່ຈັາກີຈັອກີໂດຍມີ່ກີານ 
ເຮັູ້ດເຮູ່້ຍໄປີນຳ າ

 � ຊີ່� ໃສ່ຳສ່ິຳງຂອງ ຫືົ�  ຮູ້້ບຫືົາຍອັນເມ່�່ ອເອີ� ນຊ່�່

18 ເດ່ັອນ - 2 ປ້ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ຍ່າງຂ້� ນ ແລະ 
ລົງຂັ� ນໄດດ�ວຍກີານໃຊ່�ຮູ້າວມ່� ຈັັບ

 � ຂີດໆຂຽນໆ
 � ເຄິ�່ ອນເໜັ້ງຮູ່້າງກີາຍຂອງພັວກີເຂົາຕ່າມ່ 
ເວລາມີ່ສຳຽງເພັງ

 � ເວົ� າສຳອງຄິຳ າຕ່ຳ່ ກັີນ (“ນຳ� າໝົາກີໄມ່�ຕ່�່ ມ່ອີກີ”)
 � ເລ່ີມ່ຖິາມ່ຄິຳ າຖິາມ່, (“ນຳ� າໝົາກີໄມ່� ບຳ ?”, 
“ບາຍໆບຳ ?”)

 � ກິີນແຊ່ນວິດເອງ, ກັີດເອງ
 � ປົີດເກີີບ ແລະ ຖົິງຕີ່ນ
 � ເບ່ິງຮູ້້ບປ້ີ� ມ່ເລ�່ ອງນຳ າຜ້� ໃຫົຍ່
 � ເຮັູ້ດຕົ່ວເລ� ອກີງ່າຍໆໃນເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນ (ຈິັກີຊ່ຳ  ຫືົ�  
ລົດບັນທຸກີ)

 � ຮູ້ຽນແບບກີານຫິືົ� ນຂອງເດັກີຜ້� ອ�່ ນ 
(ຖິອກີຊ່າຍ, ໂຍນບານ)

2 - 3 ປ້ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ຍ່າງໄດ� ດີ, ແລ່ນ, ຢຸູ່ດ, ກີ�າວຂ້� ນ ແລະ 
ຫົຍຳ� ຕົ່ວລົງ

 � ກີອງວັດຖຸິຂ້� ນ 3 ອັນ ຫືົ�  ຫືົາຍກີວ່ານັ� ນ
 � ໃຊ່�ບ່ວງ ແລະ ຈັອກີເອງ
 � ເຮັູ້ດຕ່າມ່ທິດທາງສຳອງຂັ� ນຕ່ອນ 

(“ໄປີເອົາປ້ີ� ມ່ ແລະ ເອົາໄປີວາງໄວ� ເທິງໂຕ່ະ”)
 � ບອກີຊ່�່ ສ່ຳວນຕ່່າງໆຂອງຮູ່້າງກີາຍໄດ�ຫົ�າ 
ຫົາຫົົກີອັນ

 � ມີ່ສ່ຳວນຮູ່້ວມ່ໃນກີານລົມ່ກັີນແບບງ່າຍໆ
 � ຕ່ອບຄິຳ າຖິາມ່ງ່າຍໆ 
“ແມ່່ນຫົຍັງ” ແລະ “ເຮັູ້ດຫົຍັງ” 
(“ເຈົັ� າຢູ່າກີກິີນຫົຍັງໃນຕ່ອນທ່ຽງ?”)

 � ຊີ່� ໃສ່ຳ ຫືົ�  ບອກີຊ່�່ ວັດຖຸິເມ່�່ ອບອກີກີານນຳ າໃຊ່�
ຂອງພັວກີມັ່ນ (“ເຈົັ� າດ�່ ມ່ກັີບຫົຍັງ?”)

 � ຊ່່ວຍເຮັູ້ດວຽກີງ່າຍໆ 
(ກີານໄປີເອົາເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນ)

 � ໃຊ່�ປີະໂຫົຍກີ 2-3 ຄິຳ າປົີກີກີະຕິ່

3 - 4 ປ້ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ໂດດ, ແລ່ນ, ຂວ�າງ, ປີີນ, 
ໃຊ່�ຄິວາມ່ດຸນດ່ຽງດີ

 � ແຕ່�ມ່ຮູ້້ບວົງມົ່ນ, ເສັຳ� ນ ແລະ 
ຂີດໄຂ່ວດ�ວຍກີານໃຊ່�ສຳຳ ສີຳ

 � ໃຊ່�ເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນ ແລະ 
ວັດຖຸິອ�່ ນໆເພັ�່ ອແກີ�ງເປັີນກີານຫິືົ� ນ

 � ມ່່ວນນຳ າປ້ີ� ມ່ຮູ້້ບ ແລະ ທ່ີກີຳ າລັງອ່ານໃຫົ�ຟັັງ
 � ເຂົ� າໃຈັຄິຳ າເວົ� າທ່ີບອກີວ່າເຄິ�່ ອງຂອງຢູ່້່ໃສຳ 

(ທາງຫັືົງ, ທາງລຸ່ມ່, ຢູ່້່ໃນ, ຢູ່້່ເທິງ)

 � ໃຊ່�ຄິຳ າເວົ� າທ່ີເຂົ� າໃຈັງ່າຍ
 � ຖິາມ່ຄິຳ າຖິາມ່ “ເປັີນຫົຍັງ” ແລະ 
“ແມ່່ນຫົຍັງ” ຫືົາຍໆ

 � ຫິືົ� ນມ່່ວນນຳ າເດັກີນ� ອຍຄົິນອ�່ ນ
 � ບາງຄັິ� ງກີຳ່ ລຳ ຖິ� າທ່ີຂອງພັວກີເຂົາ
 � ຕ່ອບຄິຳ າຖິາມ່ງ່າຍໆ “ຢູ່້່ໃສຳ” ແລະ 
“ແມ່່ນໃຜ”

4 -5 ປ້ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ກິີ� ງໄປີມ່າ, ເຕັ່� ນ ຫືົ�  
ຫິືົ� ນເກີມ່ອ�່ ນທ່ີໃຊ່�ກີ� າມ່ເນ�� ອຫືົາຍ (ເຊ່ັ່ນ: ຂາ)

 � ແຢູ່່ງແຢູ່ະດ�ວຍຕີ່ນດຽວ
 � ແຕ່�ມ່ຮູ້້ບໃບໜ້� າທ່ີຄິ�າຍຄິ� ໃບໜ້� າ
 � ນຸ່ງເຄິ�່ ອງດ�ວຍກີານຊ່່ວຍເຫືົ� ອພັຽງເລັກີ
ນ� ອຍ

 � ຖິາມ່ຄິຳ າຖິາມ່ດ�ວຍກີານໃຊ່� “ແມ່່ນຫົຍັງ, 
ຢູ່້່ໃສຳ, ແມ່່ນໃຜ ແລະ ຍ� ອນຫົຍັງ”

 � ເວົ� າສຳຽງຄິຳ າເວົ� າສ່ຳວນໃຫົຍ່ຈັະແຈັ�ງ 
ຍົກີເວັ� ນສຳຳ າລັບ “s, z, th ແລະ r”

 � ໃຊ່�ຄິຳ າເວົ� າສຳະແດງເຖິິງຂະໜ້າດ ແລະ 
ຕົ່ວເລກີ (ໃຫົຍ່, ຫືົາຍ)

 � ເວົ� າທັງຊ່�່  ແລະ ນາມ່ສຳະກຸີນຂອງພັວກີເຂົາ
 � ຫິືົ� ນມ່່ວນກັີບເດັກີນ� ອຍອາຍຸດຽວກັີນ

5 -6 ປ້ 
ລ້ກີຂອງທ່ານເຮັູ້ດໃນສ່ິຳງຕ່ຳ່ ໄປີນີ� ບຳ …
 � ຫິືົ� ນມ່່ວນກັີບກີານຈັັບ, ຂວ�າງ ແລະ ເຕ່ະບານ
 � ມີ່ຄິວາມ່ດຸນດ່ຽງດີ 
ເມ່�່ ອຫິືົ� ນເກີມ່ກີ�າມ່ເນ�� ອຫືົາຍ (ງ້ກິີນຫົາງ, 
ກິີ� ງໄປີມ່າ, ເບສຳບອລ)

 � ມ່່ວນນຳ າກີານຕັ່ດດ�ວຍມີ່ດຕັ່ດ
 � ນຸ່ງເຄິ�່ ອງເອງ, ລວມ່ທັງໃສ່ຳກີະດ້ມ່, ຄິວ�າເອົາ 
ແລະ ກີານຮູ້້ດຊິ່ບ

 � ສຳະແດງຄິວາມ່ສົຳນໃຈັໃນກີານຂຽນຄິຳ າເວົ� າ
 � ລົມ່ຄິ� ກັີບຄິອບຄົິວລົມ່ (ໃຊ່�ຄິຳ າເວົ� າ ແລະ 
ປີະໂຫົຍກີປີະເພັດດຽວກັີນ)

 � ເຮັູ້ດສຳາມ່ທິດທາງເຫ່ົືົານີ� ຕ່າມ່
ລຳ າດັບທ່ີໃຫົ�  (“ເອົາໝົາກີບານ, 
ເອົາມັ່ນໄປີໄວ� ໃນກີະຕ່່າເຄິ�່ ອງຫິືົ� ນ 
ແລະ ມ່າທ່ີໂຕ່ະ.”)

 � ເວົ� າຊ່�່ ເຕັ່ມ່, ອາຍຸ ແລະ ເພັດຂອງພັວກີເຂົາ
 � ມ່່ວນນຳ າກີານຫິືົ� ນເກີມ່ທ່ີຈັັດໃຫົ�ກັີບນ� ອຍຜ້�
ອ�່ ນ (ຊີ່ມ່ອນເວົ� າ, ງ້ກິີນຫົາງ)

ຕ່ດັຕໍ� :
The Washington State 
Department of Children, Youth 
& Families Early Support for 
Infants and Toddlers Program

PO Box 40970  
Olympia, Washington  
98504-0970
ໂທລະສັຳບ: (360) 725-3500
ແຟັັກີ: (360) 725-4925

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