
សូូមសួូរសូំណួួរ។  

ទារកមិនអាចរង់់ចាំំបានទេ�។

មានព័័ត៌៌មានអំំព័ីទេត៌ើថាទេកេង់អាយុុ
ចាំប់់ព័ីទេព័លទេកើត៌ដល់ប់ីឆំ្នាំ ំលូត៌លាសូ់ 
និង់អំភិិវឌ្ឍឍដូចទេមេច ទេ�ើយុទេត៌ើត្រូត៌វូទេ�ើ �អំើ � 
ត្រូប់សូិនទេប់ើអំំកមានការត្រូពួ័យុបារមភ។

កុ្នុ�ងនាមជាមាតាបិិតា អ្ននក្នុជាមនុុស្សសដែ�លស្សំខានុ់ជាងគេ�កុ្នុ�ងជិិវិតិរបិស្ស់កូ្នុនុរបិស្ស់អ្ននក្នុ។

ទេកេង់លូត៌លាសូ ់និង់ផ្លាា សូ់បូ់ �រយ៉ាា ង់ឆ្នាំប់់រ�័សូកុ�ង់អំំឡុុង់អាយុុប់ីឆំ្នាំំដំបូ់ង់។ គិិត៌ព័ីកូនរប់សូ់អំំក 
និង់ព័ីរទេប់ៀប់ដែដលពួ័កទេគិកំព័ុង់លូត៌លាសូ់។ អំំកស្គាា ល់ព័ីកូនរប់សូ់អំំកបានចាសូ់ជាង់ទេគិ។ 
អំំកទេ�ើ �ការកត៌់សូមាា ល់ដូចជារទេប់ៀប់ និង់ទេព័លទេវលាដែដលកូនរប់សូ់អំំកញញឹម ទេង់ើប់អំងុ់�យុ ទេដើរ និយ៉ាយុ ឬកាន់ដែព័ង់។ 
អំើ �ដែដលអំំកកំព័ុង់ទេមើលទេ�ើញគិឺជាដំទេណួើរដែដលកូនរប់សូ់អំំកកំព័ុង់លូត៌លាសូ់តាមដំណាក់កាលចទេត្រូមើនលូត៌លាសូ់ខុុសូ
ៗគំ្នា។ ទេប់ើទេកេង់មានការចទេត្រូមើនលូត៌លាត៌់យុឺត៌ ទេគិមានទេសូវាកមេជួួយុទេ��ូទាងំ់រដឋ។ ក្នុមម វិធិីីជិំនួុយ�ំបូិងស្សម្រាមាបិ់ទារក្នុ 
នុិងក្នុុមារតូចនៃនុរ�ឋ Washington សូត្រូមប់សូត្រូមួលកិចចខុិត៌ខុំត្រូប់ឹង់ដែត្រូប់ង់�ូទាងំ់រដឋទេដើមីីជួួយុត្រូគួិស្គារនានាឱ្យយ��ួលបាន
ទេសូវាកមេដែដលពួ័កទេគិត្រូត៌វូការ។

គេបិើខំ្ញុំ� ំមានុស្សំណួួរអ្នំពីីការចគេម្រាមើនុលូតលាស្ស់របិស្ស់កូ្នុនុខំ្ញុំ�  ំគេតើម្រាតវូិគេធីើ ��ូចគេមេច?

�ូរសូ័ព័ទទេ� Help Me Grow Washington តាមទេលខុ 1-800-322-2588 សូុំទេ�េ �រប់សូ់អំំកសូត្រូមប់សូត្រូមួល�នធានត្រូគួិ
ស្គារ (FRC) ទេ�កុ�ង់ត៌បំ់នរ់ប់ស់ូអំំក។ មាន FRC នានាទេ�កុ�ង់ត៌បំ់នភូ់ិមសិ្គាស្ត្រសូរ  ឬទេ�ន�នីមួីយុៗ។ ពួ័កទេគិនងឹ់ជួួយុអំំក
ឱ្យយ��ួលបានទេសូវាកមេអំនររាគិមនដ៍បូំ់ង់ដែដលកូនអំំកអាចនងឹ់ត្រូត៌វូការ។ អំំកអាច�ូរស័ូព័ទទេ�ត្រូកសួូង់សូ�ុភិបិាល  
ឬមណួឌ លស្គាលាទេរៀនកុ�ង់ត៌បំ់នរ់ប់ស់ូអំំកកប៏ាន។

ព័ិភាកាជាមួយុអំំកផ្តរល់ទេសូវាដែ�ទាសំូុខុភាព័រប់សូ់អំំកអំំព័ីកង់ើល់រប់សូ់អំំក។ ពួ័កទេគិអាចផ្តរល់ការព័ិនិត៌យដែវកដែញក 
ឬដែណួនាំត្រូបាប់់ព័ី�នធានទេផ្តេង់ៗទេ�ៀត៌។ ទេប់ើអំំកគ្នាេ នការធានារាា ប់់រង់សូុខុភាព័ ទេ�ើយុចង់់បានព័័ត៌៌មាន 
ឬជួំនួយុប់ដែនែម សូូម�ូរសូ័ព័ទទេ� Help Me Grow Washington តាមទេលខុដែដលបានទេរៀប់រាប់់�ង់ទេលើ។ អំំកក៏អាច��ួល
បានព័័ត៌៌មានប់ដែនែមផ្តង់ដែដរព័ីវបិ់ស្គាយុជួំនួយុដំបូ់ង់សូត្រូមាប់់ទារក និង់កុមារតូ៌ច៖  
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit ។

ព័ិនិត៌យការលូត៌លាសូ់ និង់ ការចទេត្រូមើន  
លូត៌លាសូ់រប់សូ់កូនអំំកព័ី�ង់កុ�ង់។ 

ទេសូវាកមេអំនររាគិមន៍ដំបូ់ង់រប់សូ់រដឋ  
Washington គិឺជាកិចចខុិត៌ខុំត្រូប់ឹង់ដែត្រូប់ង់រមួ
គំ្នាដែដលគ្នាំត្រូ�ទេ�យុត្រូកសួូង់កុមារ យុុវជួន 
និង់ត្រូគួិស្គារ ការយិ៉ាល័យុសំូង់ការអំប់់រំស្គាធារណួៈ 
ត្រូកសួូង់ទេសូវាកមេសូង់ាម និង់សូុខុភាព័ 
ត្រូកសួូង់សូុ�ភិិបាល និង់ត្រូកសួូង់ទេសូវាកមេសូត្រូមាប់់ជួន
ព័ិការដែភំិក។

ទាក្នុ់ទង៖

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

PO Box 40970 
Olympia, Washington  
98504-0970

�ូរសូ័ព័ទ៖ (360) 725-3500 
FAX: (360) 725-4925

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

Help Me Grow Washington 
�ូរសូ័ព័ទ៖ 1-800-322-2588 
www.parenthelp123.org

ត្រូប់សូនិទេប់ើអំំកចង់ប់ានចាប់ច់មាង់នៃនឯកស្គារទេន� 
ជា�ត្រូមង់ ់ឬភាស្គាទេផ្តេង់ សូូមទាក�់ង់ DCYF Constituent 
Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060,  
ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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កាល

ការគេមើល 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� សូមា ឹង់ដែកវដែភំិក (ទេមើលដែភំិករប់សូ់អំំក)
� ទេមើលតាមរប់ស់ូដែដលផ្លាា សូ់�ីទេ�យុទេត្រូប់ើដែភំិករប់សូ់ពួ័ក

ទេគិ
� ទេដើរ ឬវាទេ�យុមិនប់ុកទេ�នឹង់វតុ៌�ទេផ្តេង់ៗញឹកញាប់់
� ទេមើលទេ�មនសុូេ នងិ់វតុ៌�ទេផ្តេង់ៗទេ�យុទេត្រូប់ើដែភំិកទាងំ់ព័រី
� កាន់វតុ៌�ទេ�ចមាា យុ�មេតា (ប់នាទ ប់់ព័ីអាយុ ុ6 ដែខុ)
� ទេដើរ ឬវាបានរលូនកាត៌់ត្រូសូទេមាល 

ឬត៌ំប់ន់ដែដលមានសូភាព័ខុុសូគំ្នា (ត្រូព័ំ ឥដឋ )
� ទេមើលមនុសូេ ឬវតុ៌�ទេផ្តេង់ៗទេ�យុមិនត្រូសូទេលៀង់ដែភំិក 

ឬត្រូប់ឹង់សូមា ឹង់ (ប់នាទ ប់់ព័ី 9 ដែខុ)
� មានដែភំិកដែដលថាា ចាសូ់ មិនត្រូក�ម ឬមានទេចញ�ឹក

ការស្តាា បិ់ 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ប់ង្ហាា ញព័ីភាព័ដឹង់នៃនសូំទេឡុង់កុ�ង់ផ្តទ� (សូំទេឡុង់�ូរសូ័ព័ទ  
សូំទេឡុង់ទេគ្នា�ទាើ រ សូំទេឡុង់�ូរ�សូេន៍)

� ទេត្រូប់ើសូំទេឡុង់ដែដលមិន�ា ងំ់ទេព័ក ឬត៌ិចទេព័ក
� ទេលង់ជាមួយុដែលីង់ដែដលមានសូំទេឡុង់ (កណួរ ឹង់អំត្រូងួ់ន 

កណួរ ឹង់)
� ត្រូតាប់់តាមសូំទេឡុង់ (ប់នាទ ប់់ព័ី 1 ឆំ្នាំ)ំ
� ទេត្រូប់ើត្រូបាសូ់ពាកយ�ង់ចុង់ខុា�ៗ (“s” ឬ “ing”) 

ប់នាទ ប់់ព័ីអាយុុព័ីរឆំំ្នាំ
� ទេ�ើ �តាមការដែណួនាំពាកយសូមរ ី
� រកាសូំទេឡុង់ម�យមទេលើ�ូរ�សូេន៍ ឬវ�ិយុ
� ស្គារ ប់់ទេរឿង់ ដែខុេអាត៌់សូំទេឡុង់ 

ឬ�ូរ�សូេន៍ទេ�យុគ្នាេ នប់ញ្ហាា
� និយ៉ាយុ ដូចទេន�មនុសូេភាគិទេត្រូចើនអាចយុល់បាន 

(ត្រូប់សូិនទេប់ើអាយុុទេលើសូ 2-1/2 ឆំ្នាំ)ំ
� ទេដើរមករកអំំកទេ�ទេព័លទេ�ទេចញព័ីប់នទប់់មួយុទេផ្តេង់

ទេ�ៀត៌ (ប់នាទ ប់់ព័ី 2 ឆំ្នាំ)ំ

អាយុពីីក្នុំគេណួើត�ល់បិីឆ្នាំន  ំ– ការលូតលាស្ស ់នុិងការចគេម្រាមើនុលូតលាស្ស់

ចាបិ់ពីីគេក្នុើត - 3 ដែខ្ញុំ 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេលើកកាល ឬត្រូ�ងូ់រប់សូ់ពួ័កទេគិទេ�ទេព័ល�ក់ផ្លាា ប់់ទេលើ
ទេពា�

� ទេ�ើ �ចលនានៃដ 
និង់ទេជួើង់រប់សូ់ពួ័កទេគិបានយ៉ាា ង់ង្ហាយុត្រូសួូល

� ទេមើលតាមចលនារប់សូ់អំំកទេ�យុដែប់រកាលរប់សូ់ពួ័ក
ទេគិព័ីមាា ង់ទេ�មាា ង់

� ង្ហាយុត្រូសួូលចាំប់់យុកដប់�ឹក 
ឬសូុដន់ទេ�ើយុជួញ្ជជ ក់បានលអ

� ភាា ក់ ឬយុំទេ�ទេព័លមានសូំទេឡុង់�ា ងំ់មួយុរំទេព័ច
� ទេមើលមកអំំក ទេមើលមុខុរប់សូ់អំំក
� ប់ទេញ្ជចញសូំទេណួើច ឬសូំទេឡុង់ត្រូសូ�ន់
� ញញឹមទេ�ា ើយុត៌ប់នឹង់ការញញឹម 

ឬការជួដែជួករប់សូ់អំំក
� សូាប់់ស្គាា ត៌់យ៉ាា ង់ង្ហាយុទេ�ទេព័លដែដលលួង់ទេលាម

3 - 6 ដែខ្ញុំ 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេលង់ជាមួយុទេជួើង់ទេ�ទេព័ល�ក់ទេដកផ្លាា រ
� ទេលើកកាល ឬត្រូ�ងូ់រប់សូ់ពួ័កទេគិទេ�យុ�មាន់សូង់ាត៌់

ទេលើនៃដទេ�ទេព័ល�ក់ផ្លាា ប់់ទេលើទេពា�
� �ប់់កាលប់ញ្ជឈរ 

នឹង់�ប់់ជួំ�រទេ�យុមិនត្រូត៌ូវការជំួនួយុ
� ត្រូកឡាប់់ខួុ �នពី័ទេពា�មកខំុង់ និង់ព័ីខំុង់មកទេពា�
� ទេលង់ជាមួយុនៃដខួុ �នឯង់ទេ�យុការប់ា�គំ្នាទេ�វញិទេ�

មក
� ទេ�ង់ចាំប់់រប់ស់ូទេលង់
� ចាំប់់យុករប់ស់ូទេលង់ដែដល�ក់ទេ�កដែនាង់អាចយុក

ដល់
� ដែប់រកាលទេ�រកសូំទេឡុង់
� ទេ�ើ �សំូទេឡុង់ទេត្រូចើនខុុសូៗគំ្នា
� ទេសូើចលឺ�ា ំង់
� ព័ាយ៉ាមប់ង្ហាា ញការទេព័ញចិត៌រ  និង់មិនទេព័ញចិត៌រ

6 - 12 ដែខ្ញុំ 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេលើកខួុ �នឯង់ឈរទេ�យុទេត្រូប់ើជួំនួយុខុា�
� អំងុ់�យុទេ�យុមិនត្រូត៌វូការជួំនួយុទេ�ទេព័លកំព័ុង់ទេលង់ 

រប់សូ់ទេលង់
� ទេផ្តទរវតុ៌�ព័ីនៃដមួយុទេ�នៃដមួយុទេ�ៀត៌
� ទេច�ញាុំទេ�យុនៃដទេ�យុខួុ �នឯង់
� ត្រូតាប់់តាមការត្រូកវ �នៃដ លាទេ�ើយុ
� ទេច�ត្រូបាប់់អំំកឲ្យយដឹង់ព័ីត៌ត្រូមូវការរប់សូ់ពួ័កទេគិទេ�យុ

ទេ�ើ �កាយុវកិារ និង់សូំទេឡុង់
� ត្រូតាប់់តាមសូំទេឡុង់សូមរ ី (“ba-ba”, “ga-ga”)
� ទេច�ដូរទេវនទេ�ទេព័លទេលង់ជាមនុសូេទេព័ញវយ័ុ 

(សូកមេភាព័ សូំទេឡុង់ 
ការប់ង្ហាា ញអារមេណួ៍តាមរយុៈនៃផ្តទមុខុ)

� ទេច�ត្រូបាប់់ឲ្យយអំំកបានដឹង់ថាពួ័កទេគិយុល់ព័ីសូំណួួរ 
ស្គាមញ្ជញ  (“ទេត៌ើត្រូត៌វូការទេ�ៀត៌ឬទេ�?”)

� ស្គាា ល់ឪព័ុកមារ យុ និង់មនុសូេចដែមាក

12 - 18 ដែខ្ញុំ 
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេដើរដែត៌មំាក់ឯង់
� ចាំប់់កាន់វតុ៌�តូ៌ចៗ (�ំ�ំប់ាុនត្រូគ្នាប់់�ំពាងំ់បាយុជូួរ)
� �ក់វតុ៌�ទេ�កុ�ង់ និង់ទេបា�ទេចាំលទេចញព័ីត្រូប់អំប់់
� �ក់វតុ៌�ប់នុ�ប់ព័ីទេលើវតុ៌�មួយុទេផ្តេង់ទេ�ៀត៌
� ទេច�ញាុំខួុ �នឯង់ទេ�យុទេត្រូប់ើស្គាា ប់ត្រូពា
� អាចនិយ៉ាយុបានពាកយ ព័ីរ ឬប់ីមាា ត៌់ខុុសូៗគំ្នាប់ដែនែម

ទេ�ៀត៌ទេត្រូ�ព័ីពាកយ “Mama” ឬ “Dada”
� សូុំរប់សូ់ទេផ្តេង់ៗទេ�យុទេត្រូប់ើត្រូបាសូ់ពាកយ
� កាន់ និង់ផ្តឹកទេ�យុទេត្រូប់ើដែកវទេ�យុមានកំព័ប់់ខុា �
� ចងុ់�លទេ�វតុ៌� ឬរបូ់ភាព័មួយុចំនួនទេ�ទេព័លទេ�ទេ�េ �

18 ដែខ្ញុំ - 2 ឆ្នាំន  ំ
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេដើរទេឡុើង់ និង់ចុ�ជួទេណួរ ើរទេ�យុទេត្រូប់ើនៃដ�ប់់
� គូិរវាសូ
� ទេ�ើ �កាយុវកិារដង់ខួុ �នទេ�តាមត៌ស្ត្រនរ ី
� ប់ញូ្ជ�លពាកយព័ីរជាមួយុគំ្នា (“ដែ�ម�ឹកដែផ្តាទេឈើ”)
� ចាំប់់ទេផ្តរើមសួូរសូំណួួរ, (“�ឹកដែផ្តាទេឈើ?”, “បាយុ បាយុ?”)
� ញាុំស្គាងំ់វចិទេ�យុខួុ �នឯង់ ទេច��ំ
� ទេ��ទេត្រូស្គាមទេជួើង់ និង់ដែសូីកទេជួើង់
� ទេមើលរបូ់ភាព័កុ�ង់ទេសូៀវទេ�ទេរឿង់ជាមួយុមនុសូេទេព័ញ

វយ័ុ
� ទេច�ទេ�ើ �ការទេត្រូជួើសូទេរ �សូស្គាមញ្ជញ ទេលើរប់សូ់រប់រទេលង់ 

(ដែលីង់លីង់ត្រូបាជាា  ឬឡាន)
� ត្រូតាប់់តាមការទេលង់រប់សូ់ទេកេង់ដ៏នៃ�ទេ�ៀត៌ 

(ការចាំក់ខុាច់ គិប់់បាល)់

2 - 3 ឆ្នាំន  ំ
ទេត៌ើកូនរប់ស់ូអំំក...

� ទេដើរ រត៌ ់ឈប់់ ទេដើរទេឡុើង់ 
នឹង់អំងុ់�យុទេចាំង់ទេ�ង់បានលអ

� ប់នូ�ប់រប់សូ់ 3 ឬទេត្រូចើនជាង់ទេន�ទេលើគំ្នា
� ទេត្រូប់ើស្គាា ប់ត្រូពា និង់ដែកវទេ�យុខួុ �នឯង់
� ទេ�ើ �តាមការដែណួនាំព័ីរជួំ�ន (“យុកទេសូៀវទេ� 

ទេ�ើយុ�ក់វាទេលើត៌ុ”)
� ឲ្យយទេ�េ �ដែផំ្តកទេលើរាង់កាយុរប់សូ់ពួ័កទេគិបានព័ី 

ត្រូបាំទេ�ត្រូបាំមួយុ
� ចូលរមួកុ�ង់កិចចសូនទនាស្គាមញ្ជញ
� ទេ�ា ើយុសូំនួរស្គាមញ្ជញ  “អំើ �” និង់ “ទេត៌ើអំើ �” (“ទេត៌ើចង់់ញាំ

អំើ �សូត្រូមាប់អ់ា�រនៃ�ាត្រូត៌ង់់?”)
� ចងុ់�ល ឬឲ្យយទេ�េ �វតុ៌�ទេព័លដែដលត្រូបាប់់ព័ីការទេត្រូប់ើរប់សូ់វា 

(“ទេត៌ើទេយុើង់ផ្តឹកទេ�យុទេត្រូប់ើអំើ �?”)
� ជួួយុកុ�ង់កិចចការស្គាមញ្ជញៗ (ទេរ �សូយុករប់សូ់ទេលង់)
� ទេត្រូប់ើត្រូបាសូ់ត្រូប់ទេយ៉ាគិមាន 2-3 ពាកយជាញឹកញាប់់

“កូ្នុនុរបិស្ស់ខំ្ញុំ� ំក្នុំពីុងដែតម្រាបិគេស្សើរគេ�ើងគេ�យមានុជិំនួុយ
ទាងំអ្នស្ស់គេនុះ គេ�ើយខំ្ញុំ� ំអាចគេរៀនុជាមួយកូ្នុនុបានុ។”

គេបិើអ្ននក្នុមានុការម្រាពួីយបារមភអ្នំពីីការចគេម្រាមើនុលូតលាស្ស់របិស្ស់កូ្នុនុអ្ននក្នុ 
សូ្សមទូរស្ស័ពីទ គេ� Help Me Grow Washington តាមរយៈគេលខ្ញុំ 1-800-322-2588។


