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ផ្លិតទ�ើងវញិ ឬដចកចាយទដ្យគា្ម នការអនុញ្ញា តទ�ើយ។
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ការកា្ល យជាឪពុកមាតា យគឺជាទពលទវលាែ៏រទំភើបមួយ បេុដនតាសម្មាប់ឪពុក 
មាតា យថ្មើ វាក៏អាចជាទពលទវលាននការផ្្ល ស់បតាូរខ្្ល ងំ្ស ់និងជាែំ្ក់
កាលននការផ្្ល ស់បតាូរែ៏លំបាកមួយដែរ។

ទៅទពលដែលអ្ក និងទារកថ្មើរបស់អ្កចាប់ទផ្តាើមស្គា ល់គ្ាទៅវញិទៅមក រដ្ឋា ភិបាលបកសេ 
ការង្រែលឹកនាទំដ្យទលាក Andrews រ ើករាយក្ុងការផ្តាល់ជូនអ្កនូវកញ្ចប់ព័ត៌មាន 
សម្មាប់ទារកែ៏ចាបំាច់មួយ ទែើម្ើជួយអ្កក្ុងែំទណើ រទៅកាន់ភាពជាមាតាបិតារបស ់
អ្ក។ 

ផ្លិតផ្លទាងំអស់បំទពញតាមសតាង់ដ្រសុវត្ិភាពរបស់អូស្ស្តា លើ ទ�ើយបានដ្ក់ទចញ 
ជាម្បភព និងយល់ម្ពមទដ្យម្ករុមអ្កជំនាញការទលើការទគង និងការលួងទលាម  

ការអភិវឌ្ឍន៍ភាស្ ការចិញ្ច លឹមកូន សុវត្ិភាព និងការទរៀនសូម្តវយ័ែំបូងរបស់កុមារ។

កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់កូនរបស់អ្ក ក៏រមួបញ្ចូ លផ្ងដែរនូវកូនទសៀវទៅទនះអំពើព័ត៌មាន 
សំខ្ន់ៗសតាើពើការអភិវឌ្ឍន៍របស់កូនអ្កក្ុងបេុនា្ម នសបាតា �៍ និងដខែំបូងទាងំទនះ សុវត្ិ 
ភាពកុមារ ការរ ើករាយនលឹងទសៀវទៅជាមួយទារកអ្ក និងទំនាក់ទំនងក្ុងម្គាមានអាសន្។

វាម្តរូវបានដ្ក់បញ្ចូ លគ្ាទដ្យប ត្ា ញចិញ្ច លឹមកូន (Raising Children 

Network) ទ�ើយខញាុ ំសូមទលាកទលឹកចិតតាអ្កឱ្យដសវែងរកព័ត៌មានបដន្មទទៀតទៅតាម 
វុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au។ 

សូមអបអរស្ទរចំទពាះទារកថ្មើរបស់អ្ក ទ�ើយខញាុ ំសូមជូនពរែល់អ្ក និងម្គរួស្រអ្កឱ្យ
បានល្អបំផុ្តសម្មាប់ែំទណើ រជើវតិែ៏អស្្ច រ្យទៅខ្ងមុខ។

សមាជិកសភា Jenny Mikakos
រែឋាមស្នតាើម្កសួងសុខ្ភិបាល 
រែឋាមស្នតាើម្កសួងទសវាកម្មរថយន្ដសទស្ង្គា ះ

សូមស្វែ គមន៍មកកាន់ែំទណើ រចិញ្ច លឹមកូនរបស់អ្ក!
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កូនទសៀវទៅដណនាទំនះ បានបទងកើតទ�ើងទែើម្ើជួយឱ្យអ្កដសវែងរកពិភព 
ទលាករបស់ទារកអ្ក យល់ពើសញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់កូនអ្ក  

ទ�ើយកស្ងភាពស្ិតស្្លែ៏រ លឹងមា ំនិងភាពស្អិតរមួតជាមួយគ្ានាទែើមដខែំបូង។

បដន្មពើទលើកូនទសៀវទៅដណនាទំនះ សូមទោងទៅទសៀវទៅពណ៌នបតងសតាើពើ ការលូត  
លាស់ ធំធាត ់និងការទរៀនែលឹងពើសុខភាពខញាុ ំ ដែលបានផ្តាល់ឱ្យអ្កទៅមន្ើរទពទ្យ ទៅទពល 
ទារករបស់អ្កបានទកើតមក។

1. សបាតា �៍ែំបូងននទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក
2. ភាស្រាងកាយរបស់ទារក
3. ភាពស្ិតស្្លជាមួយទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក
4. ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ និងការបំទៅទលឹកទដ្ះមាតា យ ទដ្យែប
5. ការដ្ក់ទារកទទើបនលឹងទកើតឱ្យទគង
6. ការយំ
7. សុវត្ិភាព
8. ការែុះទធ្មញ
9. សុខភាពក្ុងកំទៅ
10. ការចិញ្ច លឹមកូន និងទំនាក់ទំនង
11. សកម្មភាពរ ើករាយសម្មាប់ម្គរួស្រ
12. ម្គាអាសន ្និងទលខទូរស័ព្

សូមស្វែ គមន៍មកកាន ់
ែំទណើ រចិញ្ច លឹមកូនរបស់អ្ក!
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1. សបាតា �៍ែំបូងននទារកទទើបនលឹងទកើត

អវែើដែលម្តរូវរពំលឹងទុក
ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ចំ្យទពលែំបូងរបស់ទគក្ុងការញុ ំការទគង 

 និងភាពស្ិតស្្លជាមួយអ្ក។

អ្កអាចបទងកើតភាពស្ិតស្្លជាមួយទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ទដ្យចំ្យ  
ទពលឱបថ្្ក់ថ្ម និោយ និងញញលឹម។

ខណៈទពលដែលទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក នលឹងទគងទម្ចើនបំផុ្ត វាទំនងជាមានលក្ខណៈ  
ដបបទនះមួយរយៈទពល មុនអ្កចាប់ទ�ើញគំរូ ឬទមា្ល ប់ននការបំទៅ និងការទគង្មួយ  

របស់ពួកទគ។

ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ចំ្យទពលសបា្ដ �៍ែំបូងក្ុងជើវតិរបស់ពួកទគ ទែើម្ើសម្មបខ្លួន 
ទៅនលឹងបរោិកាសថ្មើរបស់ពួកទគ។ ពិភពទលាកខ្ងទម្រៅ មានភាពខុសគ្ាខ្្ល ងំ្ស់ពើស្ូន 
ដែលវាម្សអាប ់មានសើតុណហា ភាពទថរ និងការបង្អន់សូរសទម្លង។ អ្កអាចជួយទារករបស់អ្ក 
ឱ្យមានទមា្ល ប់ទៅនលឹងពិភពខ្ងទម្រៅ ទដ្យផ្តាល់ឱ្យពួកទគនូវភាពកក់ទរៅតា  កតាើម្សឡាញ់ សុវត្ិភាព 

ការយកចិតតាទុកដ្ក ់- និងការឱបថ្្ក់ថ្ម ទ�ើយនិងការញញលឹមឱ្យបានទម្ចើន។

ម្បសិនទបើអ្កម្ពរួយបារម្ភអំពើកូនរបស់អ្ក សូមនិោយទៅកាន់គិលានុបដ្ឋា កសុខភាពមាតា និងកុមារ
 

 (MCH) របស់អ្ក ទវជ្ជបណិ្ត ឬទវជ្ជបណិ្តពយាបាលទរាគកុមារ ឬទូរស័ព្មក MCH  

ទលខ 13 22 29 ទែើម្ើទទួលបានែំបូនា្ម ន 24/7។

សូមដថទាខំ្លួនឯងផ្ងដែរ
ទនះមានន័យថ្ការបរទិភាគល្អ និងការទគង ឬការសម្មាកទៅទពលទារករបស់អ្កទគង ដែល 
នលឹងជួយអ្កឱ្យអស់កមា្ល ងំដតបនតាិច។ ទៅទពលដែលអ្កមានអារម្មណ៍ថ្បានទម្តៀមខ្លួនរចួរាល ់ 

សូមម្ត�ប់ទៅរកសកម្មភាពរាងកាយទែើមវញិ។ វាមិនអើទទ ទបើអ្កម្តរូវការទស្ើសំុជំនួយពើម្ករុម 
ម្គរួស្រ និងមិតតាភកតាិដែរទនាះ។
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បេុនា្ម នសបាតា �៍ែំបូង 

ការបំទៅ និងការទគង
ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កនលឹងទគងទម្ចើន ទ�ើយភាញា ក់ទ�ើងទរៀងរាល់ពើរបើទមាេ ង

 ទែើម្ើបំទៅ។ ទារកទទើបនលឹងទកើតមិនអាច ‘ទគងបានទពញមួយយប់ទទ’។ ពួកវា 
មានកបាលទពាះតូច ែូទច្ះពួកទគម្តរូវការភាញា ក់ និងបំទៅជាញលឹកញប់។ ទារកភាគ 
ទម្ចើនម្តរូវការបំទៅទរៀងរាល់២-៤ទមាេ ង (បទំៅ៨-១២ែង ទរៀងរាល់២៤ទមាេ ង) ។

ភាពស្ិតស្្ល និងការម្បាម្ស័យទាក់ទង
ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កទទួលស្គា ល់សទម្លងរបស់អ្ក - ោេ ង្មិញពួកទគ 
បានស្តា ប់សូរសទម្លងរបស់អ្ក និងសូរសទម្លងរបស់ម្គរួស្រអ្កពើទៅក្ុងស្ូនអស់

 
រយៈទពលម្បាបំួនដខមកទ�ើយ។ អ្កអាចម្បាម្ស័យទាក់ទងជាមួយទារកទទើបនលឹង 
ទកើតរបស់អ្ក ទដ្យទម្បើសូរសទម្លង ការបេះពាល ់ការទមើល និងក្លិនរបស់អ្ក។  

ទារករបស់អ្កនលឹងមានវធិើផ្្ល់របស់ពួកទគ ក្ុងការម្បាម្ស័យទាក់ទងជាមួយអ្ក -  

ទទាះបើជាពួកទគមិនទាន់អាចញញលឹមបានក៏ទដ្យ។

ការយំ
វាជាទរឿងធម្មតាទទដែលទារកទទើបនលឹងទកើតយ ំបេុដនតាវាអាច 
ជាភាពតានតលឹងចិតតា ម្បសិនទបើអ្កមិនែលឹងថ្ទារករបស់

 
អ្កកំពុងម្បាប់អ្កពើអវែើទនាះ។ ម្បសិនទបើទារកទទើបនលឹង 
ទកើតរបស់អ្កយ ំអ្កអាចស្កល្ងបំទៅពួកទគ ផ្្ល ស់ 
បតាូរកន្បរបស់ពួកទគ ឱប ថ្្ក់ថ្ម ឬអម្ងនថ់្មៗ និោយ  

ឬទម្ចៀង ឬឱ្យពួកទគងូតទលឹកទរៅតា ឧណហា ៗ។
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ការអភិវឌ្ឍន៍
ទារករបស់អ្កកំពុងទរៀនែលឹងទម្ចើន ខណៈដែលអ្កចំ្យ 
ទពលជាមួយគ្ាទរៀងរាល់នថងៃ។ ខួរកបាលរបស់ពួកទគកំពុងរ ើកលូតលាស ់និងរ ើកចទម្មើន 
ទៅទពលដែលទារករបស់អ្កទមើលទ�ើញ ស្តា ប់ឮ ែលឹងក្លិន និងបេះពាល់ពិភពទលាក 
ដែលទៅជំុវញិពួកទគ។ ទារករបស់អ្កនលឹងកាតា ប់នែរបស់ពួកទគទដ្យអទចតនា  

ទៅក្ុងការចាប់ទដ្យភាញា ក់ទភាញា ជ ទ�ើយភាញា ក់ស្លុតទៅនលឹងសទម្លងឮសូរខ្្ល ងំៗ។

បញ្ហា សុខភាពទូទៅ
បញ្ហា សុខភាពទូទៅមួយចំនួន រមួមានការម្សកទមងៃន ់ដភ្កស្អិត និងទ�ើងកន្ួល  

ែូចជាដក្អលអាចម៍ម្កបើ រមាស់កន្ប ដម្សងនថងៃដស្ក និងសងៃួតដស្ក។ ម្បសិនទបើ 
មានអវែើមួយមិនម្តលឹមម្តរូវ ទ�ើយអ្កម្ពរួយបារម្ភអំពើទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក  

ចូរដសវែងរកជំនួយដផ្្កទវជ្ជស្ស្សតា។ ទាក់ទងគិលានុបដ្ឋា យកិា MCH របស់អ្ក 

ឬទូរស័ព្មក MCH ទលខ 13 22 29 ឬទវជ្ជបណិ្តរបស់អ្ក។ 

ការពិនិត្យតាមដ្នទារក
គិលានុបដ្ឋា ក MCH របស់អ្ក នលឹងពិនិត្យអ្ក និងទារករបស់អ្កទៅផ្្ះ ជាធម្មតា 
ចាប់ពើ១ ទៅ២សបាតា �៍បន្ាប់ពើកំទណើ ត។ មជ្ឈមណ្ល MCH ដែលទៅជិតអ្ក  

ផ្តាល់ការពិនិត្យតាមដ្នទដ្យឥតគិតនថ្លែល់អ្ក និងទារករបស់អ្ក។ ទៅទពលអ្ក 
ទៅពិនិត្យតាមដ្នរបស់អ្ក វាជាទពលល្អមួយទែើម្ើសួរសំនួរទផ្សេងៗ។ ចូរសរទសរ 
បញ្ជ ើសំនួរមុនទពលទធវែើការពិនិត្យតាមដ្ន ទែើម្ើកំុឱ្យអ្កទភ្លចសួរគិលានុបដ្ឋា កអំពើ 
អវែើមួយដែលអ្កចង់ែលឹង។ អ្កអាចទទួលបានការគាមំ្ទ MCH 24/7 តាមរយៈ 
ដខសេទូរស័ព្ MCH ទលខ 13 22 29 និងតាមរយៈកម្មវធិើ MCH។
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2. ភាស្រាងកាយរបស់ទារក

ទតើទារកកំពុងម្បាប់អ្កពើអវែើខ្លះ?

ម្បសិនទបើអ្កទមើលពើអវែើដែលទារករបស់អ្កទធវែើ ទនាះវានលឹងជួយអ្កឱ្យយល់
 ែលឹងពើភាស្របស់ទារក និងសញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងទផ្សេងទទៀតរបស់

ទារក។

ការយល់ែលឹង និងការទឆ្លើយតបទៅនលឹងភាស្រាងកាយរបស់ទារក

ទារកម្បដ�លជាមិនអាចទម្បើពាក្យសមតាើ ទែើម្ើនិោយពើអវែើដែលពួកទគចង់បានទនាះទទ  

បេុដនតាពួកទគពិតជាមានវធិើផ្្ល់ខ្លួនរបស់ពួកទគ ទែើម្ើម្បាប់អ្កពើអវែើដែលកំពុងទកើតទ�ើង។

ភាស្រាងកាយរបស់ទារកអ្ក ម្បាប់អ្កថ្ពួកទគភាញា ក់ែលឹងខ្លួន ទ�ើយទម្តៀមខ្លួនទែើម្ើទលង 

មិនម្សណុកម្សរួល មួទ េ៉ ទម្ចើន ឃ្្ល ន ឬែំ្ក់កាលទផ្សេងៗគ្ាននការងងុយទគង។

ទារករបស់អ្កក៏ម្បដ�លជាអាចទម្បើភាស្រាងកាយទែើម្ើបង្ហា ញអ្ក ទៅទពលពួកទគ 
ចង់តភា្ជ ប់ជាមួយអ្ក និងពម្ងលឹងភាពស្ិតស្្លរបស់អ្ក។ 

ការទាក់ទងនលឹងដភ្កគឺជាវធិើមួយក្ុងចំទ្មវធិើដែលទារករបស់អ្ក ម្បាប់អ្កថ្ពួកទគ 
ចង់បានការយកចិតតាទុកដ្ក់របស់អ្ក។

ការបដងវែរកបាល និងដភ្ករបស់ពួកទគទៅរកអ្ក  

បង្ហា ញថ្ពួកទគចង់បានការយកចិតតាទុកដ្ក ់
របស់អ្ក។

ការលូកនែគឺជាសញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទង 
មួយទទៀតដែលបង្ហា ញថ្ ទារករបស់អ្កចង់បានការយកចិតតាទុកដ្ក់របស់អ្ក។



9

សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់ទារក
ចូលទៅកាន ់វុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au ទែើម្ើទមើលលំដ្ប់ននដខសេ 
វ ើទែអូដែលជួយអ្កឱ្យស្គា ល់ពើសញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងអវែើខ្លះ ដែលទារករបស់អ្ក 
កំពុងផ្តាល ់និងរទបៀបទឆ្លើយតប។

ដខសេវ ើទែអូទាងំទនះ រមួមាន៖

• សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់ទារកនិោយថ្ 
 'ខញាុ ំអសក់មា្ល ងំ'

• សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់ទារកនិោយថ្ 
 'ខញាុ ំឃ្្ល ន'

•  សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទង 

របស់ទារកនិោយថ្

 'ខញាុ ំចង់ទលង'

•  សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទង 

របស់ទារកនិោយថ្

 'ខញាុ ំម្តរូវការសម្មាក'

ដសវែងរកទៅតាមវុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au
សញ្ញា ភាស្ម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់ទារក៖  
ដខសេវ ើទែអូដណនាំ
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3. ភាពស្ិតស្្លជាមយួទារកទទើបនលឹងទកើត របស់អ្ក

ភាពស្ិតស្្ល និងភាពស្អិតរមួត
ភាពស្ិតស្្លរវាងអ្ក និងទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក គឺជាដផ្្កមួយែ៏សំខ្ន់នន

 
ការអភិវឌ្ឍន៍ ទ�ើយផ្តាល់ឱ្យពួកទគនូវមូលដ្ឋា នម្គលឹះសម្មាប់សុខុមាលភាពផ្្លូវចិតតា។

ទាងំទនះគឺ ជាគំនិតមួយចំនួន៖

• បេះពាល ់និងឱបថ្្ក់ថ្មទារកទទើបទកើតរបស់អក្ឱ្យបានទទៀងទាត់។ ពយាោមឱបអម្ងន់
ទារករបស់អ្កទដ្យថ្មៗ ឬឱបផ្្អលឹបពួកទគទដ្យថ្មៗ ទលើដស្ករបស់អ្ក និងទារក។

• ទឆ្លើយតបទៅនលឹងការយ។ំ អ្កម្បដ�លជាមិនអាចម្បាប់បានជានិច្ចជាកាល ថ្ទ�តុអវែើ 
បានជាទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កយទំនាះទទ ដតទដ្យការទឆ្លើយតប អ្កកំពុងជួយកូន 
របស់អ្កឱ្យមានសុវត្ិភាព។

• ទធវែើឱ្យទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កមានអារម្មណ៍ ថ្មានសុខភាពខ្ងរាងកាយ។ ផ្តាល់ការ 
ទប់កបាល និងកឱ្យបាននលឹងល្អទៅទពលអ្កកានព់រកូនរបស់អ្ក។ ការរុខំ្ចប់ទារករបស់អ្ក 
ទដ្យសុវត្ិភាព គឺជាការបទងកើតទ�ើងវញិនូវអារម្មណ៍សុវត្ិភាព ែូចជាពួកទគទៅក្ុងស្ូន

 ទនាះដែរ។ 

វាមិនអើទទ ទ�ើយជាធម្មតាទទ ម្បសិនទបើ 
អ្កមិនមានអារម្មណ៍តភា្ជ ប់គ្ាភា្ល មៗ។  

ភាពស្ិតស្្ល និងការភា្ជ ប់ស្អិត ទពលខ្លះ 
អាចចំ្យទពលរាប់សបាតា �៍ ឬទម្ចើនដខ 
ទែើម្ើយល់ែលឹងអំពើទារករបស់អ្ក។
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គំនិតទាងំឡាយសម្មាប់ភាពស្ិតស្្លជាមួយទារករបស់អ្ក

អ្កអាចមានភាពស្ិតស្្លជាមួយទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ទដ្យផ្តាល់ឱ្យពួកទគនូវ 
អវែើមួយទែើម្ើសម្លលឹងទមើល ស្តា ប់ និងបេះពាល់។ ការទនះទធវែើឱ្យខួរកបាលរបស់ទារកអ្កទធវែើការ  
ទ�ើយទធវែើឱ្យវាលូតលាស់។ ចូរស្កល្ងទោបល់ទាងំទនះ៖

• និោយទៅកាន់ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កឱ្យបានញលឹកញប់ តាមដែលអ្កអាចទធវែើ 
បានទដ្យទម្បើពាក្យសមតាើោេ ងថ្្ក់ថ្ម និងធានាឱ្យមានការទុកចិតតា។ និោយអំពើអវែើ 
ដែលអ្កកំពុងទធវែើ ឬនិោយទរឿងឱ្យស្តា ប់។ 

• ទម្ចៀចទម្មៀង។ ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្កម្បដ�លជាចូលចិតតាសទម្លង និងបទទភ្លង 
ទ�ើងចុះទ�ើងៗ ក៏ែូចជាចង្វែ ក់ពាក្យ ឬចទម្មៀងផ្ងដែរ។

• សម្លលឹងទមើលទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ទៅទពលអ្កនិោយ ទម្ចៀង និងបទញ្ច ញទលឹក 
មុខ។ 

• ជម្មរុញអារម្មណ៍ននការបេះរបស់ទារកទទើបទកើតរបស់អ្ក។ ចាប់ពើកំទណើ ត ទារកទទើប 
នលឹងទកើតរបស់អ្កអាចមានអារម្មណ៍មានទគបេះពាល ់សូម្ើដតបេះពាល់ទដ្យម្សទន ់
កតាើ។ ស្កល្ងបេះទជើងរបស់ទារកអ្កបទន្ើរៗជាមួយម្ក្ត់ទន ់ទៅទពលអ្កផ្្ល ស់ 
បតាូរម្ក្ត់។

ភាពស្ិតស្្ល និងភាពស្អិតរមួត ជានិច្ចជាកាលគឺអំពើការទឆ្លើយតបទៅនលឹងតម្មរូវការរបស់
ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ជាមួយនលឹងក្ដើម្សឡាញ់ ភាពកក់ទរៅតា  និងកាដថទា។ំ ទៅទពល 
អ្កទធវែើដបបទនះ អ្កកា្ល យជាមនុសសេម្ាក់ដែលពិទសស គួរឱ្យទុកចិតតាក្ុងជើវតិទារករបស ់
អ្ក។ ភាពស្ិតស្្ល និងភាពស្អិតរមួត នលឹងជួយទារករបស់អ្កឱ្យធំលូតលាស់ខ្ងដផ្្ក 
អារម្មណ៍ និងរាងកាយ។

ដសវែងរកទៅតាមវុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au

ការកា្ល យជាឪពុកអាចជាដខសេបន្ាត់ទកាង 
ទរៀនសូម្តែ៏ទចាតមួយ។ វាអាចជួយក្ុង 
ការស្តា ប់នូវគំនិតទោបល់ពើឪពុកទផ្សេង 
ទទៀត។

ឪពុក៖ ដខសេវ ើទែអូដណនាំ
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ការដចករដំលកទសៀវទៅ និងការម្បាម្ស័យទាក់ទង
វាមិនដែលទលឿនទពកទទក្ុងការចាប់ទផ្តាើមទំនាក់ទំនងជាមួយទារករបស់អ្ក។ ការអាន  

ការនិទានទរឿង ការនិោយ និងការទម្ចៀងជាមួយទារករបស់អ្ក ជួយពួកទគឱ្យទរៀនពើ 
សទម្លង ពាក្យសម្ដើ និងភាស្។ ការទនះជួយជម្មរុញការម្សទមើលម្សនមរបស់ទារកអ្ក  

និងជួយពួកទគទរៀនពើពិភពទលាកជំុវញិពួកទគ។ វាគឺជាទពលទវលាែ៏ល្អសម្មាប់អ្កទែើម្ើ 
ភា្ជ ប់ទំនាក់ទំនង និងដចករដំលកទពលទវលាជាមួយទារករបស់អ្ក។

ការដចករដំលកស្ច់ទរឿង មិនមានន័យថ្ម្គាន់ដតអានជាមួយទារករបស់អ្កទទ។ សូម្ើ 
ដតទារកវយ័ទក្មង ក៏អាចទរៀនពើបទពិទស្ធន៍ននការដចករដំលកទសៀវទៅជាមួយអ្កដែរ។  

កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស់អ្ក រមួបញ្ចូ លទាងំទសៀវទៅចំនួន៤ដែលអ្កអាច 
ដចករដំលក និងអានជាមួយទារករបស់អ្ក ទៅទពលវាធំទ�ើង។ ទពល្ដចករដំលក 
ទសៀវទៅ៖

• សម្លលឹងទមើលរូបភាពជាមួយគ្ា - ដ្ក់ទ ្្ម ះ និងចង្អុលបង្ហា ញពើអវែើដែលថ្មើ ទ�ើយធា្ល ប់ 
ស្គា ល់ ដែលទារករបស់អ្កអាចទមើលទ�ើញ។ កាល្ទក្មងៗបានឮពាក្យទម្ចើន  

ទនាះពួកទគក៏ទរៀនទចះពាក្យទម្ចើនដែរ។

• អានយតឺៗ ទ�ើយចំ្យទពលទវលាទៅទលើទំព័រនើមួយៗ។ ការទនះអាចឱ្យទារក 
របស់អ្កទផ្តា តទៅទលើរូបភាព។

• ផ្្ល ស់បតាូរសទម្លងរបស់អ្ក ទៅទពលអ្កអាន។ ការទនះអាចឱ្យកូនរបស់អ្កទរៀនសមាគា ល ់
ែលឹងពើទល្ឿនសទម្លងនិោយខុសៗគ្ា - ជួយពួកទគឱ្យទចះនិោយទដ្យខ្លួនឯង។

ចូលទៅកាន់វុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au ទ�ើយដសវែងរក 'ភាស្' សម្មាប ់
ព័ត៌មានបដន្ម និងដខសេវ ើទែអូអំពើការអភិវឌ្ឍន៍ភាស្សម្មាប់កូនរបស់អ្ក។
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4. ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ  
និងការបំទៅទលឹកទដ្ះមាតា យទដ្យែប

ការបំទៅទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក
ទារកទទើបនលឹងទកើតម្តរូវការបំទៅទរៀងរាល់២-៣ទមាេ ង។ ទារករបស់អ្កនលឹងទទួល 
បានផ្លម្បទោជន៍ននអាហារបំបេនែ៏ល្អបំផុ្តពើទលឹកទដ្ះមាតា យ ទទាះជាអ្កទម្ជើស 
ទរ ើសបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ ឬការបំទៅទលឹកទដ្ះមាតា យទដ្យែបជាមួយទលឹក 
ទដ្ះម្ចបាច់ទុកមុនក៏ទដ្យ។

ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ

ទលឹកទដ្ះមាតា យម្តរូវបានទម្គាងទ�ើងពើធម្មជាតិសម្មាប់ទារករបស់មនុសសេ។ វាមានផ្្ុកនូវស្រ 
ធាតុចិញ្ច លឹមដែលទារកម្តរូវការ សម្មាប់ការលូតលាស ់និងការអភិវឌ្ឍន៍ ទ�ើយការពារទារករបស ់
អ្កពើទរាគឆ្លង និងជំងឺទាងំឡាយ។ ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យគឺឥតគិតនថ្ល និងង្យម្សរួល  

ទ�ើយអាចជួយជម្មរុញភាពស្ិតស្្លរវាងអ្ក និងទារករបស់អ្ក។ 

ការបំទៅទលឹកទដ្ះមាតា យទដ្យែប

ម្បសិនទបើទារករបស់អ្កមិនអាចបំទៅទដ្យផ្្ល់ទចញពើទដ្ះរបស់អ្កទទ អ្កអាចទម្ជើសទរ ើស 
បំទៅទលឹកទដ្ះមាតា យទដ្យែបជាមួយទលឹកទដ្ះម្ចបាច់ទុកមុន។ ការទនះនលឹងរកសាការផ្គាត់ផ្គាង់ទលឹក 
ទដ្ះរបស់អ្ក និងទធវែើឱ្យម្បាកែថ្ទារកទទួលបានអត្ម្បទោជន៍ពើទលឹកទដ្ះមាតា យ ឬអ្កអាច 
ទម្ជើសទរ ើសបំទៅនលឹងទមសៅទលឹកទដ្ះទគា ដែលជាជទម្មើសដតមួយគត់មានសុវត្ិភាពទផ្សេងទម្រៅពើ 
ទលឹកទដ្ះមាតា យ។ ទៅទពលទម្បើទមសៅទលឹកទដ្ះទគា វាមានស្រៈសំខ្ន់្ស់ក្ុងការរមាងៃ ប់ទមទរាគ 
ឧបករណ៍បំទៅនលឹងែបទាងំអស ់មុនទពលអ្កបទំៅទារករបស់អ្ក។ ទាក់ទងគិលានុបដ្ឋា ក  

MCH របស់អ្ក ឬដខសេទូរស័ព្ 13 22 29 ទែើម្ើទទួលបានែំបូនា្ម នសតាើពើការបំទៅទលឹកទដ្ះ 
មាតា យទដ្យែប។
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ដសវែងរកទៅតាមវុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au

ដខសេវ ើទែអូអំពើការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ

ចូលទមើលវុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au ទែើម្ើទសសេនាឈុតវ ើទែអូដែលផ្តាល់ព័ត ៌
មានោេ ងទូលំទូលាយ អំពើការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ។

ដខសេវ ើទែអូទាងំទនះ រមួមាន៖

• រទបៀបបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ៖ 
 ការដ្ក់បំទៅផ្្អលឹបភា្ជ ប់នលឹងទដ្ះបានល្អ

• រទបៀបបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ៖ 
 ការដ្ក់កូនបំទៅ

• សំនួរទូទៅអំពើការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ៖ 
 ការខ្្ជ ក់ទចញ ការញុមំហាូបអាហារពិទសស

• សំនួរទូទៅអំពើការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ៖ 
 បញ្ហា ម្បឈម ការទទួលបានជំនួយ

គិលានុបដ្ឋា យក MCH របស់អ្ក និងសមាគមរបស់អូស្ស្តា លើ  
ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ អាចផ្តាល់ឱ្យអ្កនូវព័ត៌មានបដន្ម 
ទទៀតសតាើអំពើការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ។
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ការដ្ក់ទារកទទើបនលឹងទកើតឱ្យទគង

ការដថទាមំ្បចានំថងៃ
ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់អ្ក ម្តរូវបានកំណត់ពើធម្មជាតិឱ្យទគងខុសពើ

 
អ្ក។ ទាងំទនះគឺជាកិច្ចការខ្លះៗដែលអ្កម្តរូវែលឹង។
• ទារកទទើបនលឹងទកើត ជាធម្មតានលឹងទគងម្បដ�ល១៦ទមាេ ង ទរៀងរាល់២៤ទមាេ ង 

ទ�ើយភាញា ក់ពើ២-៣ែង ក្ុងមួយយប់ទែើម្ើបំទៅ។
• ទារកទទើបនលឹងទកើតមិនែលឹងថ្មនុសសេទគងទពលយប់ទទ។ ទារកទទើបនលឹងទកើតរបស់

អ្កទគងមួយសន្ុះទៅទពលនថងៃ និងទពលយប់ មួយទលើកៗមានរយៈទពលរ�ូត 
ែល់ទៅបួនទមាេ ង។

• ទពល្ទារកទទើបនលឹងទកើតភាញា ក់ ពួកទគដតងដតបំទៅ។ បន្ាប់ពើការបំទៅ ទារក 
របស់អ្កម្បដ�លជាចង់ម្ត�ប់ទៅទគងវញិ។ ទនះមានន័យថ្ “ទពលទលង”  

ទៅអាយុទនះ គឺមានរយៈទពលខ្លើ្ស់។
• មកទល់នលឹងអាយុម្បដ�ល៣ដខ ទារករបសអ់្កម្បដ�លជាចូលក្ុងទមា្ល ប់នន 

ការទគងម្បដ�លពើ៤ ទៅ៥ទមាេ ងទៅទពលយប់។ សូមចងចាថំ្រ�ូតែល់អាយុ 
៦ដខ ទារកជាទម្ចើនទៅដតម្តរូវការបំទៅទៅទពលយប់ និងការជួយលួងទលាមឱ្យ 
ចូលទគង។

ម្បសិនទបើទារករបស់អ្កទកើតមកមិនម្គប់ដខ ឬមានទមងៃន់ទាប គិលានុបដ្ឋា ក MCH  

របស់អ្ក ទវជ្ជបណិ្ត ឬទវជ្ជបណិ្ត  

ពយាបាលទរាគកុមារ អាចដណនាអំ្ក 
ឱ្យទារកទគងបានម្តលឹមដតទពលទវលា 
ជាក់លាក់បេុទ ណ្ ះទៅទពលយប ់ 

មុនទពលអ្កដ្ស់ពួកទគឱ្យបំទៅ។
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6. ការយំ

ការដថទាមំ្បចានំថងៃ 
ការយគឺំជាវធិើចម្ងននការម្បាម្ស័យទាក់ទងរបស់ទារក។
វាជាការសំខ្ន់ដែលម្តរូវចងចាថំ្ ម្គប់ទារកទាងំអស់យ។ំ ការយ ំជាធម្មតាមាន 
កម្មិតកំពូលទៅអាយុម្បដ�ល៦ ទៅ៨សបាតា �៍ ទ�ើយបន្ាប់មកចាប់ទផ្តាើមម្គាន់ទបើ 
ទ�ើងវញិ។

ម្បសិនទបើអ្កម្ពរួយបារម្ភអំពើការយរំបស់ទារកអ្ក សូមពិទម្គាះជាមួយគិលានុបដ្ឋា ក  

MCH របស់អ្ក ទវជ្ជបណិ្ត ឬទវជ្ជបណិ្តពយាបាលទរាគកុមារ ឬទូរស័ព្មក  

MCH ទលខ 13 22 29 ទែើម្ើទទួលបានែំបូនា្ម ន 24/7។

ទបើទារករបស់អ្កយ ំចូរស្កល្ងបញ្ជ ើពិនិត្យទនះ៖

• ទតើទារកឃ្្ល នឬ? ទារកទទើបនលឹងទកើតម្តរូវការបំទៅទរៀងរាល់២-៣ទមាេ ង។

• ទតើទារកម្តរូវការការលួងទលាមឬ? ពយាោមបើពរទារក ែូចជាការដ្ក់ក្ុងទើតាងំ 
ដម្គកូនដងេត អម្ងន់ទោលបនតាិចៗោេ ងថ្ម បនឺ្លសទម្លងរ�ុលឹម ឬទម្ចៀង។

• ទតើពួកទគអស់កមា្ល ងំឬ? ស្កល្ងរុខំ្ចប់ទារកទដ្យថ្មៗ បេុដនតាឱ្យបានជាប់មា។ំ  

បន្ាប់មក ដ្ក់ទារកឱ្យទគងទៅកដន្លងមានសុវត្ិភាព។

• ទតើពួកទគម្តរូវការផ្្ល ស់បតាូរកន្បឬ? ផ្្ល ស់បតាូរកន្ប ទ�ើយទបើទារកមានកន្ួល  

ចូរលាងជម្មះគូថរបស់ពួកទគជាមួយទលឹកស្្អ ត ជូតបទន្ើរៗឱ្យសងៃួត ទ�ើយទម្បើ 
ដម្កមលាបការពារកន្ួលទដ្យការទម្បើកន្ប។
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• ទតើទារកម្តរូវការដ្ក់ឱ្យទភើឬ? ពយាោមពរបើទារកទដ្យដ្ក់ឱ្យម្តង់ខ្លួន  

ទ�ើយទះបទន្ើរៗទលើខ្ងទារក។

• ទតើទារកឈឬឺ? ស្ង់កំទៅរបស់ពួកទគ។ សើតុណហា ភាពជាមធ្យមគឺ៣៧អងសាទស។  

ពិភាកសាជាមួយទវជ្ជបណិ្តរបស់អ្ក ម្បសិនទបើអ្កម្ពរួយបារម្ភ។

ទពលខ្លះទារកម្គាន់ដតយទំដ្យគា្ម នទ�តុផ្លជាក់ដសតាង ទ�ើយវាជាការល្អទែើម្ើសំុ 
ជំនួយ។ ម្បសិនទបើអ្កមានអារម្មណ៍ថ្ អ្កមិនអាចទដ្ះម្ស្យបានទទ ចូរដ្ក់ 
ទារកទៅកដន្លងដែលមានសុវត្ិភាពែូចជាទៅទលើដម្គរបស់ពួកទគ ទ�ើយទែើរទចញ 
ទៅទម្រៅបនតាិច រ�ូតែល់អ្កមានអារម្មណ៍ធូរម្ស្ល។ អ្កអាចទស្ើសំុនរ្ម្ាក់ 
ឱ្យជួយបើពរទារក ឬទៅទូរស័ព្ទៅ MCH ទលខ 13 22 29។

ដសវែងរកទៅតាមវុបិនសថ៍ raisingchildren.net.au

ដខសេវ ើទែអូអំពើទារកយំ



18

វធិើស្ស្សតាទែើម្ើលួងទលាមទារក

ទនះគឺជាវធិើស្ស្សតាមានម្បទោជន៍មួយចំនួន  

ទែើម្ើស្កល្ងទៅទពលទារករបស់អ្កយ៖ំ

• ដ្ក់ទារករបស់អ្កទៅក្ុងរទទះរុញ 

ទ�ើយនាគ្ំាទែើរទចញទៅទើខ្ងទម្រៅ។

• ស្កល្ងងូតទលឹកទារកក្ុងទលឹកទរៅតា  
ឧណហា ៗ ទែើម្ើបន្ូរចិតតាទារករបស់អ្ក។ 

ទស្ើសំុមិតតាភកតាិ ឬស្ច់ញតិឱ្យជួយទៅ 
ទពលទារករបស់អ្កយខំ្្ល ងំបំផុ្ត។

• ម្បសិនទបើអ្កមិន�ត់ទនឿយទពកទទ អ្កអាចទបើកបរឡានទចញទៅទម្រៅ 
ជាមួយទារក។ ទទាះបើជាទារករបស់អ្កមិនឈប់យកំ៏ទដ្យ ទពលខ្លះវាកាន់ដត 

ង្យម្សរួលក្ុងការទដ្ះម្ស្យទៅទពលអ្កកំពុងទធវែើចលនា។

• ម្បសិនទបើអ្កមានអារម្មណ៍ធុញម្ទាន់ ចូរដ្ក់ទារករបស់អ្កទៅកដន្លងមាន 

សុវត្ិភាព ទ�ើយសម្មាក៥នាទើ។ ការដ្ក់ឱ្យទារករបស់អ្កយពំើរបើនាទើនលឹង 
មិនទធវែើឱ្យពួកទគឈចឺាប់ទទ ទ�ើយវាអាចជួយអ្កឱ្យទទួលបាននូវការម្គប់ម្គង។
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7. សុវត្ិភាព
ការទគងទដ្យសុវត្ិភាព
ដ្ក់ទារកឱ្យទគងទលើខ្ងរបស់ពួកទគ។ ទនះគឺជាទើតាងំដែលមានសុវត្ិភាព 
បំផុ្តសម្មាប់ទារកដែលមានសុខភាពល្អ ទែើម្ើទជៀសវាងទម្គាះថ្្ក់ននការ 
ស្្ល ប់ភា្ល មៗទដ្យមិនបានរពំលឹងទុកទៅទពលទារកមានវយ័តូច (SUDI)។
ទៅទពលទារករបស់អ្កអាចទចះម្កឡាប់(ទៅអាយុម្បដ�លពើ៤ ទៅ៦ដខ) សូមដ្ក់ឱ្យ 
ពួកទគទគងទលើខ្ងរបស់ពួកទគ បេុដនតាទុកឱ្យពួកទគរកទើតាងំទគងរបស់ពួកទគផ្្ល់។

• ម្តរូវម្បាកែថ្ពំុមានដ្ក់អវែើម្គបទលើកបាល ឬទលើមុខរបស់ទារក ទៅទពលពួកទគកំពុង 
ទគង។

• ដ្ក់ទារករបស់អ្កឱ្យទគងចុះទាបទៅទលើដម្គតូច ែូទច្ះទជើងរបស់ពួកទគស្ិតទៅ 
ដក្រចុងដម្គ។

• ដ្ក់ញត់កម្មាលដម្គឱ្យជាប់ដណនទដ្យសុវត្ិភាព។ 

• អ្កអាចទម្បើថង់ដ្ក់ទារកឱ្យទគងដែលមានសុវត្ិភាព ែូចអវែើដែលបានផ្តាល់ក្ុងកញ្ចប ់
ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស់អ្ក ជំនួសឱ្យភួយ។ ថង់ដ្ក់ទារកឱ្យទគងដែលមាន 
សុវត្ិភាពដែលមានក និងរន្ស៊កនែ ទ�ើយមិនមានមួកម្គបទលើកបាលគឺមាន 
សុវត្ិភាពបំផុ្ត។

• ទម្បើដម្គកុមារដែលបំទពញតាមសតាង់ដ្រសុវត្ិភាពអូស្ស្តា លើបច្ចុប្ន្ ទ�ើយមានដ្ក ់
ពូកដែលសមរម្យ។

• រកសាដល្ងទលងទន ់ៗ ទខ្ើយ ទខ្ើយឱប ភួយទធវែើពើទរាមទចៀម របាងំការពារកូនដម្គឱ្យ 
ទៅឆ្ងៃ យពើកូនដម្គ។ 

• ដ្ក់ឱ្យកូនរបស់អ្កទគងក្ុងដម្គ ទៅក្ុងបន្ប់របស់អ្កសម្មាប់៦-១២ដខែំបូង 
ម្បសិនទបើអ្កអាចទធវែើបាន។



20

ការរុខំ្ចប់ទដ្យសុវត្ិភាព

ការរុខំ្ចប់អាចជួយទារកខ្លះឱ្យទៅទសងៃៀម។

រុខំ្ចប់ទារករបស់អ្កតាងំពើកំទណើ ត រ�ូតែល់ពួកទគអាចម្កឡាប់ទលើកបាលទពាះរបស់ពួក 
ទគ (ពើ៤ ទៅ៦ដខ)។ ម្បសិនទបើទារករបស់អ្កមិនម្តរូវការរុខំ្ចប់ទទ ចូរស្កល្ងថង់ដ្ក់ 

ទារកឱ្យទគងដែលមានសុវត្ិភាពជាជំនួសវញិ។ ទៅទពលទារករបស់អ្កចាប់ទផ្តាើមទចះ 
រទមៀល អ្កមិនគួររុខំ្ចប់ពួកទគឱ្យទគងទទៀតទទ។

ទម្បើម្ក្ត់រុខំ្ចប់ទធវែើពើកបបាសទមងៃន់ម្ស្ល ឬនស្មយាេងទន់។ រុខំ្ចប់ឱ្យបានជាប់មា ំបេុដនតា 
កំុឱ្យតលឹងទពក ទែើម្ើឱ្យទារករបស់អ្កអាចលាតសន្លឹងទជើងរបស់ពួកទគបានទពញទលញ។

ទៅក្ុងអាកាសធាតុទរៅតា  ទារករបស់អ្កម្គាន់ដតម្តរូវការកូនអាវយតឺ និងកន្បដ្ក់ទៅ 
ទម្កាមម្ក្ត់រុខំ្ចប់បេុទ ណ្ ះ។ ការទ�ើងកំទៅខ្ពស ់ទាក់ទិននលឹង SUDI ែូទច្ះចូរពយាោម
រកសាទារកឱ្យទៅម្តជាក់ និងម្សណុកម្សរួលទៅទពលពួកទគទគង។ ទៅក្ុងអាកាសធាតុ 
ម្តជាក់ ម្តរូវទស្លៀកពាក់ទារករបស់អ្កក្ុងម្ក្ត់ពាក់ទគងមានទមងៃន់ម្ស្ល ដ្ក់ទៅ 
ទម្កាមម្ក្ត់រុខំ្ចប់។

កំុឱ្យម្ក្ត់រុខំ្ចប់ម្គបែណតា ប់ទលើកបាល ម្តទចៀក ឬចង្ក របស់ទារកអ្ក។ ការដ្ក់ម្ក្ត់
រុខំ្ចប់ខ្ពស់ទពក អាចទធវែើឱ្យស្ះការែកែទងហាើមរបស់ទារក និងទធវែើឱ្យពួកទគទរៅតា ខ្្ល ងំ។

ទស្លៀកពាក់ទារករបស់អ្កទៅក្ុងសទម្លៀកបំពាក់ដែលទរៅតា ឧណហា ៗ ដតមិនទរៅតា ទពកទទ។ 

ទៅក្ុងផ្្ះ កំុម្គបកបាលទារករបស់អ្ក - អនុញ្ញា តឱ្យទារករបស់អ្កម្តជាក ់ទ�ើយមិន 
ទរៅតា �ួសទ�តុ។ កំុបារម្ភម្បសិនទបើនែ និងទជើងរបស់ទារកអ្កមានអារម្មណ៍ម្តជាក់ -  

ទនះជាទរឿងធម្មតាទទ។



21

ទសចកតាើដណនាអំំពើសើតុណហា ភាពបន្ប់ទគងដែលមានសុវត្ិភាព របស់អងគាការ Red Nose

14C 16C 18C 20C 22C 24C 26C+

16C< >18C 20C 22C 24C 26C

សើតុណហា ភាពបន្ប់ទគងដែលមានសុវត្ិភាព

ភាពម្តជាក់ / ម្តជាក*់ ទរៅតា  / ទរៅតា ជាង*

* អាកាសធាតុ និងបន្ប់

ទរៅតា ល្មម / ទរៅតា ឧណហា ៗ*

ដតកន្បបេុទ ណ្ ះ

អាវយតឺ

អាវពាក់នែខ្លើ (គា្ម នទម្ស្បទជើង)

អាវពាក់ម្គបទពញែងខ្លួន (ទធវែើពើកបបាស)

សទម្លៀកបំពាក់ទគងទពលយប់ (Flanelette)

អងគាការ Red Nose សំណូមពរឱ្យទធវែើតាមទសចកតាើដណនាដំែល 
មានមូលដ្ឋា នទលើភសតាុតាងទាងំ៦ ទែើម្ើឱ្យទារកទគងទដ្យ 
សុវត្ិភាព ទ�ើយកាត់បន្យហានិភ័យរបស់អ្ក៖

១.  ដ្ក់ឱ្យទារកទគងទលើខ្ង

២.  រកសាកបាល និងមុខកំុឱ្យមានអវែើម្គបបាងំ

៣.  រកសាទារកឱ្យទៅឆ្ងៃ យពើដផ្សេងបារ ើ មុននិងទម្កាយទពលទកើតមក

៤.  ឱ្យមានបរោិកាសទគងដែលមានសុវត្ិភាពទៅទពលយប់ និងទពលនថងៃ

៥.  ដ្ក់ទារកឱ្យទគងក្ុងដម្គតូច ក្ុងបន្ប់ឪពុកមាតា យ 

៦.  បំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ

ទតើ TOG គឺជាអវែើ?   

TOG តំ្ងឱ្យកម្មិតកំទៅជាទូទៅ។ វាគឺ 
ជាម្បព័ន្ដ្ក់កម្មិតដែលបានផ្តាល់សម្មាប ់
ថង់ទគងដែលមានសុវត្ិភាព អាម្ស័យទលើ 
ភាពកក់ទរៅតា ដែលថង់ទគងមាន។ ថង់ទគង 

សុវត្ិភាពដែលមានកម្មិតទាប ម្តរូវបានទម្បើ 
ទៅក្ុងអាកាសធាតុទរៅតា ជាង ទ�ើយថង់ទគង 
សុវត្ិភាពដែលមានកម្មិតខ្ពស ់ម្តរូវបានទម្បើ 
ក្ុងអាកាសធាតុដែលម្តជាក់ជាង។

ការមិនទទួលខុសម្តរូវ: ម្បដ្ប់វាស់កំទៅទនះ ម្តរូវបានយក 
ទម្បើម្បាស់សម្មាប់ជាការដណនាបំេុទ ណ្ ះ

www.rednose.org.au

0.2/0.3 TOG

1.0 TOG

2.5 TOG

3.5 TOG
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8. ការែុះទធ្មញ

ការដថទាទំធ្មញ
ការដថទាទំធ្មញល្អគួរដតចាប់ទផ្តាើម សូម្ើដតមុនទពលទធ្មញទារកទលើក 
ែំបូងែុះក៏ទដ្យ។
ចំទពាះទារកភាគទម្ចើន ទធ្មញចាប់ទផ្តាើមទលចទចញរវាង៦-១០ដខ។ ទពល្ទធ្មញ 
ទារកចាប់ទផ្តាើមទលចទចញមកទៅទលើនផ្្អញ្្ច ញ អញ្្ច ញទធ្មញក៏ទបើកចំ�បង្ហា ញ  

ឱ្យទ�ើញទធ្មញ។

អ្កអាចចាប់ទផ្តាើមែុសសមា្អ ត និងដថទាទំធ្មញរបស់ទារកឱ្យបានស្្អ តល្អ មុនទពល 
ទធ្មញែំបូងទលចទចញមក។ ម្គាន់ដតជូតអញ្្ច ញទធ្មញោេ ងថ្មៗ ពើរែងក្ុងមួយ 
នថងៃ ទដ្យទម្បើម្ក្ត់ជូតសមា្អ តមុខ ឬម្ក្ត់នស្ទសើមបេុទ ណ្ ះ។

ទែើម្ើជួយសម្មាលការឈទឺៅទពលទារកចាប់ែុះទចញទធ្មញ អ្កអាចស្កល្ង៖

• ែុះអញ្្ច ញទធ្មញរបស់ទារកអ្កជាមួយម្មាមនែស្្អ តោេ ងថ្មៗ - ម្តរូវម្បាកែ 
ថ្អ្កលាងនែរបស់អ្កជាមុន។

• ផ្តាល់ឱ្យកូនរបស់អ្កនូវអវែើដែលទគអាចខ្ ំែូចជាម្ចាសែុសទធ្មញម្តជាក ់(បេុដនតា 
មិនដមនកកទទ) កបាលទដ្ះជ័រ ឬអងកង់សម្មាប់ទារកខ្ទំលងទៅទពលែុះទធ្មញ  

ែូចគ្ានលឹងអវែើដែលបានផ្តាល់ឱ្យ ក្ុងកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស់អ្កដែរ។
• ផ្តាល់ឱ្យទារករបស់អ្កនូវវត្ុរ លឹងមា ំែូចជាែំុនំគា្ម នជាតិសករ ទែើម្ើបឺតជញ្ជក់។

ម្បសិនទបើទារករបស់អ្កទៅដតមិនសបបាយចិតតា ឬមិនម្សណុកម្សរួល ម្បដ�លជា 
ែល់ទពលអ្កម្តរូវទៅជួបគិលានុបដ្ឋា ក MCH ឬទវជ្ជបណិ្តរបស់អ្កទ�ើយ។  

ការែុះទធ្មញអាចមិនដមនជាបញ្ហា ទនាះទទ។
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ការដថរកសាទធ្មញែំបូង

ទពល្ទធ្មញចាប់ែុះទចញមក អ្កអាចែុសសមា្អ តវាពើរែងក្ុងមួយនថងៃ (ទៅទពល 

ម្ពលឹក និងមុនទពលចូលទគង)។ រុមំ្ក្ត់ជូតសមា្អ តមុខ ឬម្ក្ត់នស្ជំុវញិម្មាមនែ 

របស់អ្ក ទ�ើយជូតខ្ងមុខ និងខ្ងទម្កាយទធ្មញរបស់ទារកអ្ក។

ម្បសិនទបើទារករបស់អ្កមិនជារពំល់អវែើទទ  

អ្កអាចចាប់ទផ្តាើមទម្បើម្ចាសែុសទធ្មញតូច 

មួយដែលបានរចនាទ�ើងសម្មាប់កុមារ 

អាយុទម្កាមពើរឆ្្ ំែូចគ្ានលឹងម្ចាសដែល 

បាន ផ្តាល់ឱ្យក្ុងកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប ់
ទារករបស់អ្ក។ ទម្បើដតទលឹកបេុទ ណ្ ះទៅ 
ទលើម្ចាសែុសទធ្មញ រ�ូតែល់ទារករបស ់

អ្កមានអាយុ១៨ដខ។ បន្ាប់ពើទពលទនាះ 

មក អ្កអាចទម្បើថ្្ែុំសទធ្មញតិចតួច ដែល

មានទំ�បំេុនម្គាប់សដណតា កបារាងំទៅទលើ 

ម្ចាសែុសទធ្មញ។
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9. សុខភាពទាក់ទងកំទៅ

កំទៅនថងៃដែលមានសុវត្ិភាព
ម្លប់ សទម្លៀកបំពាក់ និងមួក គឺជាមទធយាបាយែ៏ល្អបំផុ្តក្ុងកិច្ចការពារ 
ទារកដែលមានអាយុតិចជាង៦ដខ ែ្តិអើទម្កមលាបការពារកំទៅនថងៃ 
មិនបានដណនាសំម្មាប់ម្ករុមអាយុទនះទទ។

មួក៖ មួកជយួការពារមុខ ក និងម្តទចៀករបសកូ់នអ្កពើការំស្មើ UV របស់ម្ពះអាទិត្យ។ 

មួកមានជាយធា្ល ក់ចុះ មួកមានដគមធំទូលាយ និងមួកទាហាន ផ្តាល់កិច្ចការពារែ៏ល្អបំផុ្ត  

ែូចគ្ានលឹងមួកការពារកំទៅនថងៃ ដែលបានផ្តាល់ឱ្យក្ុងកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស ់
អ្កដែរ។  

រកទមើលមួកទន់ៗ ទែើម្ើឱ្យទារករបស់អ្កទៅដតអាចទទម្មតខ្លួនបានម្សណុកម្សរួលទៅ 
ទពលពួកទគពាក់វា។ សូមចងចាថំ្អ្កគួរដតការពារខ្លួនឯងផ្ងដែរ - ម្បសិនទបើអ្កពាក ់
មួកទារករបស់អ្កនលឹងទរៀនចម្លងតាមអ្កដែរ។
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ទម្កមលាបការពារកំទៅនថងៃ៖  សម្មាប់កុមារតូចៗ និងទារកដែលមានអាយុ៦ដខ ឬធ ំ

ជាងទនះ ការទម្បើទម្កមលាបការពារកំទៅនថងៃ (SPF) 30 ឬខ្ពស់ជាងទនះ broad-

spectrum  មិនម្ជាបទលឹកទៅទលើមុខ នែ និងដផ្្កទផ្សេងទទៀតននដស្ករបស់កូនអ្ក 
ដែលមិនម្គបែណតា ប់ទដ្យសទម្លៀកបំពាក់។ ទម្កមលាបការពារកំទៅនថងៃ ការពារការំស្មើ  
UV បេុដនតាវាមិនទប់ស្ក ត់ទាងំម្សរុងទទ។ អ្កម្តរូវដសវែងរកម្លប់ និងពាក់សទម្លៀកបំពាក់ការ 
ពារកំទៅនថងៃឱ្យកូនរបស់អ្កដែរ។

ក្ុងអាកាសធាតុទរៅតា  ចូរបំទៅ និងផ្តាល់វត្ុរាវ 
បដន្មឱ្យទារករបស់អ្ក ទែើម្ើទប់ស្ក ត់នលឹង 
កងវែះជាតិទលឹក។
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10. ការចិញ្ច លឹមកូន និងទំនាក់ទំនង

ជើវតិ ម្គរួស្រ
ការចិញ្ច លឹមកូនមិនដតងទកើតមានទដ្យឯកឯងទទ។ ឪពុកមាតា យទាងំអស ់
កំពុងខិតខំម្បលឹងដម្បងបំទពញកិច្ចការទនះ ទៅទពលពួកទគកំពុងចិញ្ច លឹមកូន។ 

 
ឪពុកមាតា យទាងំអស់អាចទធវែើខុស ទ�ើយទរៀនតាមរយៈបទពិទស្ធន៍។ 

ការចិញ្ច លឹមកូនតម្មរូវឱ្យមានការអទងកត ការយល់ែលឹង ការស៊ូម្ទា ំការម្សទមើលម្សនម  

ការអត់ធ្មត ់ភាពទស្្ម ះម្តង់ និងថ្មពល!

ទំនាក់ទំនងម្គរួស្រ
ទំនាក់ទំនងម្គរួស្រ គឺជាឥទ្ិពលែ៏ធំបំផុ្តទៅទលើការលូតលាស់របស់កូនអ្ក។ ទំនាក ់

ទំនងម្គរួស្រល្អ ជួយកុមារមានអារម្មណ៍ថ្មានសុវត្ិភាព និងកតាើម្សឡាញ់។ ជទមា្ល ះគឺជា 

ដផ្្កមួយននទំនាក់ទំនងរវាងនែគូ ទ�ើយការបទងកើតយុទ្ស្ស្សតាសម្មាប់ម្គប់ម្គងភាព 

តានតលឹងចិតតា និងជទមា្ល ះគឺល្អសម្មាប់អ្ក ទំនាក់ទំនងរបស់អ្ក និងកូនរបស់អ្ក។  

សម្មាប់គន្លលឹះព័ត៌មានអំពើការម្គប់ម្គងជទមា្ល ះ សូមទមើលវុបិនសថ៍  

raisingchildren.net.au។

កំុរពំលឹងទុកពើខ្លួនអ្ក ឬពើទំនាក់ទំនងរបស់អ្កទម្ចើនទពកក្ុងរយៈទពល៦-៨សបាតា �៍ែំបូង  

បន្ាប់ពើទារករបស់អ្កបានទកើតមក។ ទនះគឺជាទពលទវលាននការផ្្ល ស់បតាូរ ទ�ើយអវែើដែល 
សំខ្ន់បំផុ្តទនាះគឺការស្គា ល់កូនរបស់អ្ក និង ‘ការរស់រានមានជើវតិ’ ពើការទគងមិន 
ម្គប់ម្គាន់!
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11. សកម្មភាពរ ើករាយសម្មាប់ម្គរួស្រ 
• ប ណ្ ល័យស្ធារណៈ រែឋាវចិថូទរៀ – វគគានិទានទរឿងទៅតាមប ណ្ ល័យស្ធារណៈ 

របស់អ្ក គឺឥតគិតនថ្លសម្មាប់កុមារអាយុពើ០ ែល់៦ឆ្្ ំដែលផ្តាល់ឱកាសទែើម្ើជួប 
ជាមួយម្គរួស្រទផ្សេងទទៀត ដចករដំលកព័ត៌មាន ជំនួយ បទងកើតមិតតាភាព និងទពលរ ើក 
រាយទៅទើស�គមន៍របស់អ្ក។ ប ណ្ ល័យគឺឥតគិតនថ្ល ទែើម្ើចូលរមួ ទ�ើយការខ្ចើ

 
ទសៀវទៅទលើកទលឹកចិតតាែល់ការចូលចិតតាការអាន។ គំរូននប័ណណប ណ្ ល័យមួយមាន 
ដ្ក់ក្ុងកញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស់អ្ក។ ទែើម្ើប្ដូរវាសម្មាប់ប័ណណប ណ្ ល័យ

 
ពិតម្បាកែមួយសម្មាប់ខ្ចើទសៀវទៅ សូមចូលទមើលទៅតាមវុបិនសថ៍   
publiclibrariesvictoria.net.au ទែើម្ើដសវែងរកប ណ្ ល័យស្ធារណៈ 
ក្ុងតំបន់របស់អ្ក។

• ប ណ្ ល័យម្បដ្ប់ទក្មងទលង - ផ្តាល់ជូនម្បដ្ប់ទក្មងទលងសម្មាប ់
ការអប់រមំ្បកបទដ្យគុណភាព ដែលមានម្គប់ែំ្ក់កាលនន 
ការលូតលាស ់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការម្សទមើលម្សនមរបស់ទារក 
អ្កទដ្យគិតនថ្លចំ្យទាបែល់ម្គរួស្រ។ ដសវែងរកប ណ្  
ល័យម្បដ្ប់ទក្មងទលងក្ុងតំបន់របស់អ្ក ទៅទើទនះ៖  

toylibraries.org.au/find-a-toy-library។

• ម្ករុមកុមារតូចៗទលងជាមួយគ្ា រែឋាវចិថូទរៀ - ម្ករុមកុមារតូចៗទលងជាមួយគ្ា  

នាកូំនទក្មង ឪពុកមាតា យ និងម្ករុមម្គរួស្រឱ្យបានជួបជំុគ្ា ជួយកូនរបស់អ្កទរៀន  

និងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការទលង។ ការចូលរមួក្ុងម្ករុមកុមារតូចៗទលងជាមួយគ្ា  

គឺឥតគិតនថ្ល សូមទមើល playgroup.org.au សម្មាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពើ 
រទបៀបចូលរមួ។

• អទញ្ជ ើញមកកានឧ់ទយាន និងសួនកុមារក្ុងតំបន ់ដែលមានវត្ុជាទម្ចើនសម្មាប់ឱ្យ 
កូនរបស់អ្កទមើល ទធវែើ និងរុករក។

• ទបើកចូលវុបិនសថ៍របស់ស្លាសង្ក ត់អ្ក ទែើម្ើទទួលបានព័ត៌មានអំពើម្ពលឹតតាិការណ៍ 
ម្គរួស្រមានទៅក្ុងតំបន់របស់អ្ក។
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12. ម្គាអាសន្ និងទំនាក់ទំនង 
ដែលមានម្បទោជន៍ 
រថយនតាសទស្ង្គា ះបន្ាន់ / បេូលើស / អគគាិភ័យ 000

មជ្ឈមណ្លផ្តាល់ព័ត៌មានអំពើថ្្ពុំល 13 11 26

ដខសេទូរស័ព្ម្គាមានវបិតតាិក្ុងកិច្ចការពារកុមារ 13 12 78

ដខសេទូរស័ព្សទស្ង្គា ះជើវតិ 13 11 14

ទំនាក់ទំនងដែលមានម្បទោជន៍
ដខសេទូរស័ព្អំពើសុខភាពមាតា និងកុមារ (២៤ទមាេ ង) 13 22 29

សមាគមរបស់អូស្ស្តា លើ ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ 1800 686 268

PANDA (សមាគមន៍គាមំ្ទការបារម្ភនិងការធា្ល ក់ទលឹកចិតតាមុន និងទម្កាយទារកទកើតមក) 
 1300 726 306

Beyond Blue 1300 224 686

អងគាការ Red Nose 1300 998 698

ទសវាកម្មអ្កបកដម្បភាស្តាមទូរស័ព្ 13 14 50

Parentline 13 22 89

Nurse-on-Call (២៤ទមាេ ង) 1300 60 60 24
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អងគាការខ្ងទម្កាមទនះ ផ្តាល់ជូនព័ត៌មាន និងធនធានែ៏មានម្បទោជន៍ ដែលអ្កម្បដ�ល 

ជាចង់ទទួលបាន៖

• ព័ត៌មានអំពើសុខភាពកុមាររបស់មន្ើរទពទ្យ កុមារ

•  Kidsafe (សុវត្ិភាពកុមារ)

• ម្ករុមផ្តាល់ព័ត៌មានស�គមន៍របស់មន្ើរទពទ្យកុមារ

• អងគាការ Red Nose

• សមាគមរបស់អូស្ស្តា លើ ការបំទៅកូននលឹងទលឹកទដ្ះមាតា យ

•  PANDA

• ម្ករុមកុមារតូចៗទលងជាមួយគ្ា រែឋាវចិថូទរៀ

សូមទមើល betterhealth.vic.gov.au/babybundle ទែើម្ើបានទទួល 
ព័ត៌មានបដន្មអំពើអងគាការខ្ងទលើទនះ។

ទសៀវទៅដណនាទំនះក៏អាចរកបានក្ុងភាស្ 
ស�គមន៍ដែរ។

ចូលទៅកាន់វុបិនសថ៍ betterhealth.vic.gov.au/babybundle  

ទែើម្ើទាញយកចបាប់ចម្លង PDF ននកូនទសចកតាើដណនាទំនះមួយចបាប់ជាភាស្របស់អ្ក។
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13 22 29
www.betterhealth.vic.gov.au/mchline

www.betterhealth.vic.gov.au/mchapp

ម្ករុមម្គរួស្រអាចនិោយជាមួយគិលានុបដ្ឋា យកិា MCH សម្មាប់ការដណនា ំ
ចាប់ពើការមាននផ្្ទពាះ រ�ូតែល់ការចាប់ទផ្តាើមចូលទរៀន។ ២៤ទមាេ ងក្ុង១នថងៃ  
៧នថងៃក្ុងមួយសបាតា �៍។

ដខសេទូរស័ព្សម្មាប ់
សុខភាពមាតា និងកុមារ

កម្មវធិើឥតគិតនថ្លពើទសវាកម្មសុខភាពមាតា និងកុមារ របស់រែឋាវចិថូទរៀ។

កម្មវធិើ MCH
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ធនធានសតាើពើការចិញ្ច លឹមកូន 
តាមអនឡាញោេ ងទពញ
ទលញ ទ�ើយជាទើទុកចិតតា 
របស់អ្ក

raisingchildren.net.au ផ្តាល់នូវព័ត៌មានឥតគិតនថ្ល ដែលអាចទុកចិតតា 
បានទាន់សម័យ និងឯករាជ្យ ទែើម្ើជួយម្គរួស្ររបស់អ្កធំធាត់ និងចទម្មើនលូត 
លាស់ជាមួយគ្ា។ ទយើងទទួលបានការឧបត្ម្ភថវកិាពើរដ្ឋា ភិបាលអូស្ស្តា លើ ពិនិត្យ 
ទ�ើងវញិទដ្យអ្កជំនាញ និងទជឿទុកចិតតាពើសំ្ក់ឪពុកមាតា យ។

រចនាទ�ើងសម្មាប់ម្ករុមម្គរួស្រដែលមានភាពមមាញលឹក ទ�ើយមានទពញទៅទដ្យ 
គន្លលឹះជំនួយ និងល្ចិសម្មាប់អ្កទែើម្ើស្កល្ង raisingchildren.net.au 

មាតិកាង្យម្សរួលទែើម្ើដសវែងយល ់ជាមួយនលឹងចទម្លើយរាប់រយសតាើពើការចិញ្ច លឹមកូន  

ទើកដន្លង និងទពល្ដែលអ្កម្តរូវការ។

raisingchildren.net.au អត្បទ ដខសេវ ើទែអូ និងធនធានអនតារកម្ម ម្តរូវបាន 
ទរៀបចំទៅតាមអាយុ និងែំ្ក់កាលទផ្សេងៗគ្ា ដែលដណនាអំ្កចាប់ពើការចិញ្ច លឹម
បើបាច់ទារកទទើបទកើតរបស់អ្ក ទៅការចិញ្ច លឹមយុវវយ័ឱ្យមានភាពទំនុកចិតតា និងភាព 
រ លឹងមា ំ- ទ�ើយជួយអ្កក្ុងការដថរកសាខ្លួនអ្ក ក្ុងភាពជាឪពុកមាតា យដែរ។

ជាវម្ពលឹតតាិប័ម្តព័ត៌មានរបស់ទយើង ទ�ើយតាមដ្នទយើងទៅតាម Facebook  

និង YouTube។

13 22 29
www.betterhealth.vic.gov.au/mchline

www.betterhealth.vic.gov.au/mchapp



ម្បាប់ទយើងពើអវែើដែលអ្កយល់ទ�ើញអំពើ 
កញ្ចប់ព័ត៌មានសម្មាប់ទារករបស់អ្ក!

ចូលទៅកាន់វុបិនសថ៍

www.betterhealth.vic.gov.au/babybundle 

ទ�ើយអនុវតតាតាមតំណភា្ជ ប់ 
ទែើម្ើបំទពញការស្ង់មតិខ្លើមួយ។


