
 

 

 

ចំ យេពលមួយ ទី…
ទំ ក់ទំនង ប ្ហ សំ ន់!

ការអភិវឌ ន៍ែផ្នកសង្គម និង ផ្លវចិត្តពិពណ៌ នូវសមត្ថ ពៃនការេពើប្របទះ 
និងការសែម្តងនូវ រម្មណ៍ បេង្កើតនូវទំ ក់ទំនង និងរុករកចង់ដឹងពិភពជំុវិញខ្លន។ 
ការអភិវឌ ន៍ែផ្នកសង្គម និង ផ្លវចិត្តគឺ មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រ ប់ ល់មនុស ដៃទេទ តែស្វងយល់ 
និងអភិវឌ ន៍ក្នុងជីវិតរបស់េគ ំង្រសុង។ េនះ ការពិតស្រ ប់កុ រ ំងអស់ 
រួម ំងកុ រ នពិការ ព និងកុ រ នការលូត ស់យឺត ៉វ។ 
ល់្រគ រ ំង យែដល នការ ំ រ ចជួយកូនរបស់េគេរ នពីរេប បបេង្កើតមិត្ត 

ប ្ហ ញ រម្មណ៍ ្ល ំងក្នុងរេប ប នសុខ ព េហើយេចះេ ះ្រ យទំ ស់េ យសន្តិ ព។  
ងេ្រកាមេនះ គំរូឧ ហរណ៍ៃនជំ ញែផ្នកសង្គម និង រម្មណ៍។ 

ទំ ក់ទំនងរបស់េ កអ្នក មួយកូន ប ្ហ ន រៈសំ ន់ ស់ 
ពីេ្រ ះទំ ក់ទំនងវិជ្ជ ន ្ល ស់ប្តរខួរក លកូនរបស់េ កអ្នកឲ ន្របេសើរ។ 
េរ ង ល់ៃថ្ង េ ះ េ កអ្នកេ ទី ក៏េ យ ទំ ក់ទំនងវិជ្ជ នរ ង បិ /កូន 
ជួយព្រងឹងនូវចំណងែដលផ្តល់ឲ កូនេ កអ្នកនូវអ្វីែដលេគ្រតវការេដើម ីេរ នសូ្រត 
និងរកធំ ត់។

េ កអ្នកេ កអ្នក មនុស ដ៏ ន រៈ  មនុស ដ៏ ន រៈ 
សំ ន់ ស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនេ កអ្នក! សំ ន់ ស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនេ កអ្នក! 
េ យេហតុផលេនះេហើយែដលទំ ក់ទំនងរេ យេហតុផលេនះេហើយែដលទំ ក់ទំនងរ
ងរូបអ្នកនិងកូនរបស់េ កអ្នក ការេ ្តងរូបអ្នកនិងកូនរបស់េ កអ្នក ការេ ្ត

តសំ ន់េលើការអន្ត គមន៍បឋម។  តសំ ន់េលើការអន្ត គមន៍បឋម។  
េស  េស  Early Start 
គឺ្រតវ នេរ បចំេឡើងេដើម ី គឺ្រតវ នេរ បចំេឡើងេដើម ី 
ព្រងឹងអំ ចដល់ព្រងឹងអំ ចដលេ់ កអ្នកេ កអ្នក 
េដើម ីឲ េ កអ្នក ចេចះេ ះ្រ យេសចក្តីេដើម ីឲ េ កអ្នក ចេចះេ ះ្រ យេសចក្តី
្រតវការសំ ន់ែប្លកៗរបស់កូនេ កអ្នក។ ្រតវការសំ ន់ែប្លកៗរបស់កូនេ កអ្នក។ 
អ្នកផ្តល់េស របស់េ កអ្នកនឹងផ្តល់គំនិត អ្នកផ្តល់េស របស់េ កអ្នកនឹងផ្តល់គំនិត 
និងការ ំ្រទេដើម ីឲ េ កអ្នក ចជួយកូនរនិងការ ំ្រទេដើម ីឲ េ កអ្នក ចជួយកូនរ
បស់េ កអ្នកេរ ននូវជំ ញ ែដលបស់េ កអ្នកេរ ននូវជំ ញ ែដលេេ
កអ្នកកអ្នក គិត ន   រៈសំ ន់បំផុត! គិត ន   រៈសំ ន់បំផុត!

េយើងយល់ ការេធ្វើ បិ គឺមិនែមនែតងែត ការ យ្រសលទ
េ! បិ នកូនតូចៗែដល នការយឺត ៉វក្នុង ការលូត ស់ 
ឬ នពិការ ព្របែហល្រតវការជំនួយ ំ្រទបែន្ថម។  
កប កិរិ  ទំ ក់ទំនង និងការ្របឈមែផ្នក 
ងកាយ ចេធ្វើឲ ការចិញ្ចឹមបី ច់ នការលំ ក ពិេសស។ 

្រកុម Early Start របស់េ កអ្នកេ ទីេនះស្រ ប់ 
ជួយេ កអ្នក! េ កអ្នក ចព្រងឹងចំណង 
និងតំណ ្ជ ប់ែដលេ កអ្នក ន មួយកូនេ កអ្នកេរ ង ល់ៃថ្ង 
ក្នុងអំឡុងេពលេធ្វើការ្រប ំៃថ្ងរបស់េ កអ្នក។ 
េយើងនឹងជួយេ កអ្នកេរ នពីរេប បេ ះ!

ស្រ ប់ព័ត៌ នេ្រចើនែថមេទ តអំពីការអភិវឌ ន៍សង្គម និង រម្មណ៍ សូមេមើលវេដអូេ ម សយ ្ឋ ន៖ 
http://earlystartneighborhood.ning.com/ssip-resources/TaMvideo

កាល កូនរបស់េ កអ្នក ន រម្មណ៍កាល កូនរបស់េ កអ្នក ន រម្មណ៍
នសុវត្ថិ ព សន្តិសុខ នសុវត្ថិ ព សន្តិសុខ 

នការបី ច់រក  និង នការ្រស ញ់ នការបី ច់រក  និង នការ្រស ញ់ 
េ ះ េគ នការលូត ស់ េ ះ េគ នការលូត ស់ 
េហើយេរ នសូ្រត នល្អ! េហើយេរ នសូ្រត នល្អ! 

ចំ យេពលមួយ ទីេដើម ីេលង ចំ យេពលមួយ ទីេដើម ីេលង 
េ្រច ង នេស វេ  េ្រច ង នេស វេ  

និងេសើចេលង មួយកូនរបស់េ កអ្នក។និងេសើចេលង មួយកូនរបស់េ កអ្នក។
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្រតវ ំ  …្រតវ ំ  …

េ កអ្នក េ កអ្នក 
និងកូនរបស់េ កអ្នក…និងកូនរបស់េ កអ្នក… គំនិត និង តម្រុយនានា…គំនិត និង តម្រុយនានា…

េ កអ្នក ្រគទីមួយស្រ ប់កូនេ កអ្នក!េ កអ្នក ្រគទីមួយស្រ ប់កូនេ កអ្នក! េក្មងេរ នេស្ទើរែត ំងអស់ពីអ្វីែដលមនុស ដៃទេទ តេធ្វើ … ពិេសសគឺេ កអ្នក! ផ្តល់េពលស្រ កស្រ ប់ខ្លនឯង 
េពលេ កអ្នក នការលំ កក្នុងការេ េស្ង ម ្ង ត់។ ្រតវឲ ្រ កដ កូនរបស់េ កអ្នក នសុវត្ថិ ព េហើយផ្តល់េពលមួយ ទីដល់រូបេ កអ្នកេ េស្ង ម ្ង ត់។ 
េ កអ្នក ចនិ យ  “ ខ្ញុំ្រតវការេពលេវ គិតអំពីរេប បែដលខ្ញុំ ចជួយអ្នក ន។” ែថ ំសុខុ ល ព រម្មណ៍របស់េ កអ្នក។ 
េបើសិន េ កអ្នក នការធុញថប់ក្នុងចិត្ត ការ្រពយចិត្ត ឬការថប់ រម្ភ គឺ ប៉ះ ល់ដល់កូនេ កអ្នក។ ែស្វងរកការជួយ និង ំ្រទែដលេ កអ្នក្រតវការ។

Developed with the support of the California Interagency Coordinating Council (ICC) on Early Intervention
and the Early Start Comprehensive System of Personnel Development. Early Start is implemented by the
Department of Developmental Services

សេង្កតេមើលកូនរបស់េ កអ្នក េដើម ីឲ េ ក ប់េផ្តើម ្គ ល់ស ្ញ ្រ ប់របស់េគ។ េគ ចេ្របើចល ងកាយ 
ការសែម្តងទឹកមុខ និង សេម្លងេដើម ីប ្ហ ញេ កអ្នកពី រម្មណ៍របស់េគ។ 
្រសៃមេមើលពីរេប បែដលកូនេ កអ្នក នបទពិេ ធន៍ មួយវត្ថុ ។

ប ្ជ ក់ឲ ច ស់នូវ រម្មណ៍របស់កូនេ កអ្នក េហើយេឆ្លើយតបវិញ ក យៗ។ ឧ ហរណ៍ 
“ខ្ញុំ ចដឹង កូនខឹងមួរេ ៉ពីេ្រ ះកូនមិន ចេ ងយករបស់េលងរបស់កូន ន។”
េបើសិន កូនរបស់េ កអ្នកសប យចិត្ត បន្តេធ្វើអ្វីែដលេ កអ្នក នេធ្វើ។ េបើសិន កូនរបស់េ កអ្នករកំាចិត្ត 
សូមចំ យេពលបន្តិចលួងេ មេគ។ 

្រតវ ំ េ កអ្នក្រតវេ ស្ងប់េស្ង មខ្លនឯង។ រេប បេផ ង ្ន ក្នុងការេធ្វើឲ េក្មងេ េស្ង ម ដូច េលើកេគបី ឬពេគ អ្រងនេគ 
ឲ របស់េក្មងេលងពិេសសេ េគ ឬភួយ េ្រច ងបំេពរ ឬ ក់បទេភ្លង្រសទន់។ 
គិតអំពីមេធ យ នសុខ ពក្នុងការេ ះ្រ យ រម្មណ៍៖ ដកដេង្ហើមែវងៗ ប់ដល់បួន ផ្លុំពពុះ េ្រច ងចំេរ ង 
ឬ ំរេប ប្រកេម៉ច្រកេម៉ម មួយកូនរបស់េ កអ្នក។ សួរកូនរបស់េ កអ្នក េបើេគចង់ឲ េ កអ្នកេអ បេគ។

េ្របើេពលេវ ្ជ ប់ មួយកូនរបស់េ កអ្នក៖ ញញឹម និ យរកេគេហើយ ្ត ប់េគ នេស វេ  េ្រច ង 
េហើយនិ យ មួយេគ បរិេ គ រ មួយ ្ន ។ 
បិទេ្រគ ងេអឡិច្រតនិចឲ នញឹក ប់ េដើម ីឲ េ កអ្នក នឳកាសបេង្កើតទំ ក់ទំនង មួយកូនេ កអ្នក។ 

និ យ មួយ្រកុម Early Start របស់េ កអ្នក។ េយើងេ ទីេនះេដើម ីជួយ េ កអ្នក!

្រតវ ំ  េបើកូនរបស់េ កអ្នកហត់េនឿយ េ្រសក ្ល ន ឬមិន្រសលខ្លន 
េពលេ ះកូនេ កអ្នកមិន ន រម្មណ៍ល្អ្របេសើររបស់េគេទ។ េមើលរក ពួកេគ 
មុនេពលេ កអ្នក កល ងបេ្រង នេគនូវ កប កិរិ ថ្មី។ 

េតើេ កអ្នក េតើេ កអ្នក 
ជំរុញ កប កិរិ ែដលអ្នកចង់េឃើញពីកូនជំរុញ កប កិរិ ែដលអ្នកចង់េឃើញពីកូន
េ កអ្នកដូចេម្តច?េ កអ្នកដូចេម្តច?

េតើេ កអ្នកប ្ហ ញកូនេ កអ្នក រូបេគសំេតើេ កអ្នកប ្ហ ញកូនេ កអ្នក រូបេគសំ
ន់ ស់ ន់ ស់ 

េហើយគួរ ទី្រស ញ់េ យរេប ប ?េហើយគួរ ទី្រស ញ់េ យរេប ប ?

េតើេ កអ្នកេឆ្លើយតបេ នឹង រម្មណ៍របេតើេ កអ្នកេឆ្លើយតបេ នឹង រម្មណ៍រប
ស់កូនេ កអ្នករេប ប ?ស់កូនេ កអ្នករេប ប ?

េតើេ កអ្នក នការ ប់ រម្មណ៍ េតើេ កអ្នក នការ ប់ រម្មណ៍ 
ឬសំណួរអ្វីមួយអំពីកូនេ កអ្នកឬេទ?ឬសំណួរអ្វីមួយអំពីកូនេ កអ្នកឬេទ?

ធ្វើលោកអ្នកដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថាធ្វើលោកអ្នកដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថា
ពេលណាកូនលោកអ្នកសប្បាយចិត្ត ពេលណាកូនលោកអ្នកសប្បាយចិត្ត 
ព្រួយចិត្ត មួរម៉ៅ ភ័យខ្លាច ឬខឹង?ព្រួយចិត្ត មួរម៉ៅ ភ័យខ្លាច ឬខឹង?

េតើេ កអ្នកជួយ រក េតើេ កអ្នកជួយ រក 
ឬកូនតូចឲ េរ នេ ស្ងប់េស្ង មរេប ប ?ឬកូនតូចឲ េរ នេ ស្ងប់េស្ង មរេប ប ?


