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សូមអបអរសរា�រចំនពោះកំនណើត�រារកថ្ទីរបស់អ្នក
កំណត់្រាសុខភាពផ្្ទ ល់ខលែួនររស់អ្ក (ថែលពគស្គា ល់ថា ពសៀវពៅពខៀវ  ‘Blue Book’) គឺជាពសៀវពៅសំខាន់មួយ 
ស្ម្រ់អ្ក និងកូនររស់អ្ក។ វាកត់្រាសុខភាព ជំងឺ ការរងររួស និងការលូតលាស់ ព�ើយនិងការរ ើកចព្មើន ររស់កូនអ្ក ព�ើយវាម្នចុះព័ត៌ម្នសុខភាពែ៏ម្នតនមលែថែលអ្ក និងកូនររស់អ្កនឹង្តរូវការពពញមួយជើវតិ 
ររស់ពួកពគ។

សូមចងចរំាយកនសៀវនភៅននះមកជរាមួយអ្នក ន�ៅករាន់៖
• គិលាេុបោឋា កផ្នែកសុខភាពកុមារ េិងត្គរួសាររបស់អនែក
• ការណាតជ់ួបសត្មាបក់ារចាក់ថ្នែ បំង្កា រនោគ
• នេជ្ជបណិ្តរបស់អនែក គិលាេុបោឋា កផ្នែក្្ដលដ់ំបូនាមា េអនែកជំងឺ  

េិងអនែកេជិ្្ជ ជីេៈផ្នែកសុខភាពឯនទៀត
• អនែកឯកនទសរបស់កូេអនែក
• មេទាីរនពទ្យ រួមទាងំមេទាីរពយាបាលសត្មាបត់្រាអាសេនែ
• នពទ្យន្មាញរបស់អនែក
• ចុះន ម្ា ះកូេរបស់អនែកនៅកផេ្ងផែទានំពលទែងៃ សាលានត្តៀម ឬសាលានរៀេ។

ម្នព្ស្មសំរុ្តពៅថផ្្កខាងព្កាយននកំណត់្រាពនះ ស្ម្រ់ោក់ឯកស្រ 
សំខាន់ៗ។

មិនថមន្គរ់ទាងំកុម្ររស់ពៅជាមួយឪពុកម្ដា យររស់ពួកពគពទ ព�ើយមនុស្សឯពទៀតអាចម្នតួនាទើសំខាន ់
ក្ុងការថ្ទាកុំម្រ។ ោក្យ "ឪពុក/ ម្ដា យ" ថែលរានព្រើ្រាស់ពៅក្ុងពសៀវពៅពនះ រមួរញ្ចូ លទាងំអ្កថ្ទាំ

 កុម្រ។
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នសចក្ទីសនងខេបសនករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពជរាតបចរាំ
អ្កគួរថតយកកូនររស់អ្កពៅគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រពៅ Child and Family Health Centre 
(មជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ) ក្ុងតំរន់ ឬពវជជារណ្ឌិ តររស់អ្ក ពែើម្ើពិនិត្យសុខភាពពៅអាយុែូចខាង 
ព្កាម។ អ្កអាចកត់្រាការណ្ត់ជួរររស់អ្ក ពៅក្ុងរារាងខាងព្កាមពនះ។

អរាយុ ព័ត៌មរានលម្អឌិតអំពទីករារណរាត់ជួប

កាលររពិចឆេទ ពពលពវលា ពោរល់ពផ្្សងពទៀត

១-៤សរ្ា�៍

៦-៨សរ្ា�៍

៦ថខ

១២ថខ

១៨ថខ

២ឆ្្ំ

៣ឆ្្ំ

៤ឆ្្ំ

ពោងពៅវុរិនស NSW Health ពៅ្តង់ www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule ស្ម្រ់ពពល 

ថែល្តរូវពៅជួរអ្កផ្្ល់ពសវាសុខភាពររស់អ្ក ស្ម្រ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ។

http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule
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សូមចុះន្្ោះ�រារករបស់អ្នកឥឡូវននះ!
ផ្្ល់ឱ្យកូនររស់អ្កនូវការចារ់ពផ្្ើម្តឹម្តរូវ។

• ការចុះរញជា ើកំពណើ តគឺជាការចារំាច់ ព�ើយឥតគិតន្លែពទ។
• អ្ក្តរូវចុះរញជា ើកំពណើ តររស់កូនអ្កកនែុងរយៈនពល៦០ទែងៃ។
• អ្ក្តរូវចុះរញជា ើកំពណើ តកូនររស់អ្ក ពែើម្ើទទួលរានសំរុ្តកំពណើ តររស់ពួកពគ។

សំរុ្តកំពណើ តផ្្ល់ភស្ុរាង្សរចបារ់អំពើអាយុររស់កូនអ្ក ទើកថនលែងពកើត និងព័ត៌ម្នលម្ិតររស់ឪពុកម្្យ 
 ព�ើយត្មរូវឱ្យម្នពែើម្ើទទួលរាន្រាក់រំណ្ច់មួយចំនួនររស់រោឋា ភិរាល ការចុះព ្្ម ះចូលពរៀនពៅស្លា  

និងកើឡា ការពរើកគណនើធនាោរ ព�ើយនិងពែើម្ើោក់ោក្យសំុលិខិតឆលែងថែន។ 

ករារចុះប្ជទីកំនណើត
រនា្ទ រ់ពើកំពណើ តររស់កុម្រ មន្ទើរពពទ្យ ឬឆ្មរ នឹងផ្្ល់ព័ត៌ម្នអំពើរពរៀរចុះរញជា ើកំពណើ ត។ ពៅពពលអ្កចុះរញជា ើ 

 កំពណើ ត អ្កក៏អាចោក់ោក្យសំុសំរុ្តកំពណើ តរានថែរ។ ន្លែសំរុ្តកំពណើ តនឹង្តរូវអនុវត្។

NSW Registry of Births Deaths & 
Marriages 
(អតតរានុកូលដ្រាន រដ្ NSW)
អាសយោឋា នន្រសណើ យ៖៍  GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
ទូរស័ព្ទ៖ 13 77 88  
NRS: 1300 555 727 (ពិការភាពថផ្្កពស្តវញិ្ញា ណ និងការនិោយស្ើ)

សំណំុថរររទចុះរញជា ើកំពណើ តរាមអនឡាញ ្តរូវរានរពឹំងទុកក្ុងឆ្្២ំ០១៧។
 

សូមពមើលវុរិនសស្ម្រ់ព័ត៌ម្នលម្ិត៖ www.bdm.nsw.gov.au

 

www.bdm.nsw.gov.au
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Do you need help reading English?
If you do not read English please speak to someone at the Health Care Interpreter 
Service at the closest location to you listed below. You can also phone the Translating 
and Interpreting Service on 131 450. 

Please take this book with you when you attend any health service, doctor or hospital. 

Arabic

هل تحتاج إلى مساعدة في قراءة اللغة اإلنكليزية؟
إذا كنت ال تحسن القراءة باإلنكليزية، تحّدث مع شخص في Health Care Interpreter Service )خدمة الترجمة الشفهية 
للرعاية الصحية( في أقرب مكان لك من األماكن المدرجة أدناه. ويمكنك أيًضا االتصال هاتفيًا بخدمة الترجمة الخطية 
والشفهية )TIS( على الرقم 450 131. يُرجى أخذ هذا الكتاب معك عند زيارة أية خدمة صحية أو أي طبيب أو مستشفى.

Burmese

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဖတ္ရႈ႕ရန္ အကူအညီလိုအပ္ ပါသလား။
အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ မဖတ္ရႈ႕ႏိုင္လွ်င္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာရိွ Health Care Interpreter 
Service (က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ) ဌာနရိွ တစ္စံု တစ္ေယာက္ကုိ ေျပာပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္  
စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ (TIS) 131 450 သုိ႔လည္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  ေက်းဇူးျပဳ၍ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု 
ရယူ သည့္အခါ၊ ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးရံုသုိ႔လာသည့္ အခါ ဤစာအုပ္ကုိ သင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္လာပါ။

Chinese Simplified

阅读英文需要帮助吗？
如果你看不懂英文，请按下文资料联络就近的Health Care Interpreter Service（医疗卫生
翻译服务处）。也可以致电 131 450 联系口笔译服务署（TIS）。请在前往卫生服务机构、医
院或去看医生时带上这本书。

Chinese Traditional

閱讀英文需要幫助嗎？
如果你看不懂英文，請按下文資料聯絡就近的Health Care Interpreter Service（醫療衞生
翻譯服務處）。也可以致電131 450聯繫口筆譯服務署（TIS）。 請在前往衞生服務機構、醫院
或去看醫生時帶上這本書。

Dari

آیا برای خواندن متن انگلیسی به کمک ضرورت دارید؟
اگر خواندن انگلیسی را نمی دانید، لطفا  با یکی از کارکنان Health Care Interpreter Service )خدمات ترجمان 
شفاهی مواظبت های صحی( در نزدیک ترین محل فهرست شده در ذیل صحبت کنید. همچنین می توانید با خدمات 
ترجمه تحریری و شفاهی )TIS( شماره 450 131 تلیفون کنید. لطفا این کتاب را هنگام مراجعه به هر مرکز صحی، 
داکتر یا شفاخانه همراه داشته باشید.

Dinka
Wïc kuɔɔny në kuɛ̈n Thoŋ de Lïŋliith?
Na cië ye kuen në Thoŋ de Lïŋliith ke yïn jam wek ke raan tɔ ̈të de Health Care 
Interpreter Service (Ajuiɛɛr Wɛɛ̈r̈ Thok de Kuɔɔny në Kä ke Pial e Guɔp̈) të thiääk ke 
yïïn ke cï nyuɔɔth piiny. Yïn lëu ba telepuun yup eya të enɔŋ Ajuiɛɛr de Wɛɛ̈r̈ Wël cï 
Gät Piny ku Wɛɛ̈r̈ de Thok tɔ ̈në 131 450. Yïn lëu ba ye buŋë muk ke yïin të le yïn të 
töŋ de ajuiir ke kä ke pial e guɔp̈, akïm ka paan akïm.
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Farsi

آیا برای خواندن متن انگلیسی به کمک نیاز دارید؟
اگر خواندن انگلیسی را منی دانید، لطفا  با یکی از کارکنان Health Care Interpreter Service )خدمات مرتجم 

گفتاری مراقبت های بهداشتی( در نزدیک ترین محل فهرست شده در زیر صحبت کنید. همچنین می توانید به 

خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری )TIS( شامره 450 131 تلفن کنید.  لطفا این کتاب را هنگام مراجعه به هر 

مرکز بهداشتی، پزشک یا بیمارستان همراه داشته باشید.

Hindi

क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़नरे में मदद चयाहिए?
यदि आप अगं्रेज़ी नह़ी पढ़ सकतरे हैं तो कृपया ऩीचरे दिए गए Health Care Interpreter Service (स्ास्थय 
िरेखभाल िभुादिया सरे्ा) में आपकरे  दनकट की सरे्ा में दकस़ी सरे बात करें। आप अनु् ाि ् िभुादिया सरे्ा 
(TIS) को 131 450 पर फोन कर सकतरे हैं। जब भ़ी आप दकस़ी स्ास्थय सरे्ा, डॉकटर करे  पास या असपताल 
जाए ँतो कृपया इस पसुतक को लरेकर जाए।ँ

Indonesian

Apakah Anda butuh bantuan membaca teks berbahasa Inggris?
Jika Anda tidak dapat membaca teks  dalam bahasa Inggris silahkan menghubungi Health 
Care Interpreter Service (Layanan Juru Bahasa Perawatan Kesehatan) di lokasi terdekat 
dari Anda di daftar di bawah ini. Anda juga dapat menelepon Layanan Penerjemahan 
dan Juru Bahasa (TIS) di 131 450. Harap membawa buku ini sewaktu Anda mengunjungi 
layanan kesehatan, dokter atau rumah sakit.

Khmer

ត�ើអ្នកត�រូវការជំនួយក្ននុងការអានជាភាសាអង់ត្លេសឬតេ?

ប្រសិនប្រើអ្នកពំុអាចអានជាភាសាអង់ប្លេសបានបេ សូមនិយាយបៅកាន់អ្នកណាម្្ន ក ់
បៅ Health Care Interpreter Service (បសវាអ្នក្រកបប្រភាសាបែទាសុំខភាព) 
បៅេើតាងំជិតអ្នក្រំផុតបែលចុះ្រញ្ើខាងបបកាមបនះ។ អ្នកក៏អាចេូរស័ព្ទបសវា្រកបប្រ 
ភាសាសរបសរ និងនិយាយ (TIS) ផងបែរបលខ 131 450។ សូមយកបសៀវបៅបនះបៅជាមួយអ្នក 
បៅបពលអ្នកអបញ្ើញបៅបសវាសុខភាព បវជ្្រណិ្ត ឬមន្ទើរបពេ្យណាមួយ។

Korean

영어로 읽는데 도움이 필요하세요?
영어로 된 내용을 이해할 수 없으신 분은 아래 표기된 가까운 Health Care Interpreter 
Service (헬스 케어 통역 서비스)에 지원을 요청하십시오. 또한 통번역 서비스 (TIS)에 
131 450으로 전화하셔도 됩니다.  보건 서비스나 의사 혹은 병원을 찾으실 때 본 책자를 
지참하십시오.

Lao

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອ່ານ ພາສາອັງກິດບໍ?
ຖ້າທ່ານອ່ານພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ກະຣຸນາເວົ້າ ກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ Health Care Interpreter 
Service (ບໍຣິການນາຍພາສາການດູແລສຸຂ ພາບ) ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດຊຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີຂ້າງ ລຸ່ມນີ້. 
ທ່ານຍັງສາມາດໂທຣະສັບຫາບໍຣິ ການ ການແປເອກະສານແລະນາຍພາສາ (TIS) ຕາມໝາຍເລກ 131 450. 
ກະຣຸນານໍາເອົາປຶ້ມຫົວນີ້ໄປນໍາໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປຫາບໍຣິການດ້ານສຸຂພາບ, ຫານາຍໝໍຫຼືໄປໂຮງໝໍ.
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Nepali

तपयाईलयाई अंग्रेज़ी पढ्न मद्दत चयाहिन्छ?
यदि तपाई ंअगं्रेज़ी पढ्न सकन ुहुनन भनरे कृपया तपाईलंरे कसै संग Health Care Interpreter Service (स्ास्थय 
हरेरचाह अनु् ािक सरे्ा) मा कसैसंग कुरा गनुनुहोस,् तपाईको नदजकको स्ान तल दिईएको छ। तपाईलंरे अनु् ाि र 
वयाखया सरे्ा (TIS) मा 131 450 मा पदन फोन गननु सकनहुुनरेछ।  कृपया तपाईलरे कुनैपदन स्ास्थय सरे्ा, डाकटर ्ा 
असपतालमा जान ुहुिँा यो पदुसतका लैजानहुोला। 

Somali
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo akhrinta Ingiriiska?
Haddii aadan akhrin Ingiriis fadlan kala hadal qof Health Care Interpreter Service (Adeegga 
Turjubaanka Daryeelka Caafimaadka) goobta kuugu dhow ee hoos ku qoran. Waxaad 
sidoo kale taleefan u soo diri kartaa Adeegga Turjubaanka Afka iyo Qoraalka (TIS) ee ah 
131 450. Fadlan u qaado buuggan markaad tegayso adeega caafimaadka,
dhakhtar ama isbitaalkii kasta.

Tamil

ஆங்கிலம் வாசிப்பதகில் உங்ளுக்கு உதவி ததவவயா?
நீங்கள் ஆங்ககிலம் வாசகிக்காதவர் என்ால், ்கீழேயுள்்ள அட்டவணையகில் 
உங்களுககு அணணமையகிலுள்்ள Health Care Interpreter Service ('சு்காதார ்கவனகிப்பு 
மமைாேகிமெயர்த்துணரப்ொ்ளர் ழசணவ')-இலுள்்ள யாராவமதாருவரு்டன தயவு மசய்து 
ழெசுங்கள். 13 14 50 -இல் 'மமைாேகிமெயர்ப்பு மைற்றும் மமைாேகிமெயர்த்துணரப்பு ழசணவ 
(TIS)'ணயயும் நீங்கள் மதாணலழெசகியகில் அணேக்கலாம். சு்காதார ழசணவ, மைருத்துவர் 
அல்லது மைருத்துவமைணன எதற்கும் மசல்லும்ழொது தயவு மசய்து இநதப் புத்த்கத்தகிணன 
உ்டன எடுத்துச் மசல்லுங்கள்.

Thai

คุณต้องการความช่วยเหลือในการอ่านภาษาอังกฤษไหม?
ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก โปรดพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ Health Care Interpreter Service (บริการล่ามการ

ดูแลสุขภาพ) ที่อยู่ใกล้คุณที่สุดตามรายการข้างใต้นี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแปลและล่าม (TIS) 

ได้ด้วยโดยโทรไปที่หมายเลข 131 450 โปรดน�าสมุดนี้มาด้วยเมื่อคุณมารับบริการสุขภาพ มาพบแพทย์ 

หรือมาโรงพยาบาลไม่ว่าที่ใด    

Turkish
İngilizce okumak için yardıma ihtiyacınız var mı?
İngilizce okuyamıyorsanız, aşağıda sıralanan yerlerden size en yakın Health Care Interpreter 
Service’inde (Sağlık Bakımı Tercümanlık Servisi) birisiyle konuşun. Ayrıca Yazılı ve Sözlü 
Çeviri Servisi’ne de (TIS) 131 450’den telefon edebilirsiniz. Herhangi bir sağlık servisine, 
doktora veya hastaneye giderken bu kitabı lütfen yanınızda götürün.

Vietnamese
Quý vị có cần giúp đỡ để đọc tiếng Anh?
Nếu quý vị không đọc được tiếng Anh, vui lòng gọi đến Health Care Interpreter Service (Dịch 
vụ Thông dịch Y tế) ở địa điểm gần quý vị nhất trong danh sách dưới đây. Quý vị cũng có thể 
gọi đến Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 131 450.  Vui lòng đem quyển này theo khi 
quý vị đến gặp dịch vụ y tế, bác sĩ hoặc bệnh viện.
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Sydney South Western North េិង Central Network of  
South East Sydney 
ទូរស័ព្ទ៖ 02 9828 6088

Illawarra – Shoalhaven 
ទូរស័ព្ទ៖  02 4274 4211

Murrumbidgee េិង Southern NSW 
ទូរស័ព្ទ៖ 1800 247 272

Sydney West េិង Northern Sydney 
ទូរស័ព្ទ៖  02 9912 3800

Hunter េិង New England 
ទូរស័ព្ទ៖ 02 4924 6285

Central Coast Northern NSW េិង Mid North Coast Greater Western NSW 
ទូរស័ព្ទ៖ 1800 674 994 (ពៅព្រៅ Hunter និង New England)

ព័ត៌មរាន�ំនរាក់�ំនងរបស់នសវរាកម្អ្នកបកខតបភរាសរា 
ខថ�រាំសុខភរាព

សូមចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគកូនរបស់អ្នកឱ្យ្រាន�រាន់នពលនវលរា
មពធយោរាយែ៏លរ្ំផុ្តពែើម្ើរកសាកូនររស់អ្ក ការោររចួផុ្តពើជំងឺែ៏ធ្ងន់ធ្ងរថែលអាចការោររានពោយការ 
ចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ គឺ្តរូវចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគឱ្យរានទាន់ពពលពវលា្សររាមគព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ NSW  
ែូចរានថណនា។ំ

Australian Immunisation Register (រញជា ើចុះព ្្ម ះការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគអូស្ស្ដា លើ) នឹងរកសាការរាម 
ោន្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគររស់កូនអ្ក។ មនុស្ស្គរ់រូរថែលរានចុះព ្្ម ះចូលក្ុង Medicare  
្តរូវរានោក់រញ្ចូ លពោយស្័យ្រវត្ិពៅក្ុង Australian Immunisation Register ។

ចំណា:ំ Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) ឥ�ូវពនះគឺជា Australian  
Immunisation Register (AIR) ព�ើយមនុស្ស្គរ់រូរថែលរានចុះព ្្ម ះក្ុង Medicare ្តរូវរាន 
ោក់រញ្ចូ លពៅក្ុង AIR។



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ព័ត៌មរានសតមរាប់ 

ឪពុកម្រាយ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ព័ត៌មរានសតមរាប់ឪពុកម្រាយ
្រព័ន្ NSW Health (សុខភាពរែឋា NSW) និងរុគគាលិកសុខភាពពែើរតួនាទើោ៉ា ងសំខាន់ក្ុងការជួយែល់

 កុម្រ និង្គរួស្រពែើម្ើសព្មចរានសុខភាព និងសុខុម្លភាពល។្ ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នលម្ិត សូមពោងពៅ 
វុរិនស www.health.nsw.gov.au

Child and Family Health Centres (មជ្ឈមណ្លសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ)
Child and Family Health Centres ផ្្ល់ជូនពសវាឥតគិតន្លែស្ម្រ់ឪពុកម្្យ្្មើទាងំអស់ក្ុងរែឋា NSW។  
មជ្ឈមណ្ឌ លទាងំពនះពធ្ើការពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រថែលផ្្ល់ជូនការពិនិត្យសុខភាព 

 
ការរ ើកចព្មើន និងសុខុម្លភាពកូនររស់អ្ក ្ពមទាងំផ្្ល់ជូនការោំ្ ទ ការអរ់រ ំនិងព័ត៌ម្នពើ្គរ់ទិែឋាភាព

 ទាងំអស់ននការចិញ្ច ឹមរើរាច់ថ្រកសាកូន។ ពែើម្ើថស្ងរកមជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រថែលពៅជិតអ្ក 
 សូមពរើកចូល៖ http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Documents/2015-nsw-child-and-

family-health-nursing-services.pdf

អ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាពកុមរារសំខរាន់ៗឯន�ៀត
ពវជជារណ្ឌិ តពយោរាលពរាគទូពៅ (GP) ឬពវជជារណ្ឌិ ត្រចាំ្ គរួស្រររស់អ្ក គឺជារុគគាលថែលអ្ក្តរូវជួរ ្រសិនពរើកូន

 
ររស់អ្កឈ ឺឬ្រសិនពរើអ្កម្នកង្ល់ណ្មួយអំពើសុខុម្លភាពររស់កូនអ្ក។ GP ផ្្ល់ជូនការថ្ទាសុំខភាព 
សំខាន់ចារំាច់ រញជាូ នពៅអ្កឯកពទស ព�ើយពពលណ្ចារំាច់ ស្មរស្មរួលការថ្ទាសុំខភាពររស់កូនអ្ក។ 

្គរូពពទ្យពយោរាលកុម្រ អាចផ្្ល់ការថ្ទាសុំខភាពអ្កថផ្្កឯកពទសស្ម្រ់កូនររស់អ្ក។ អ្ក្តរូវការការរញជាូ ន 
ពើ GP ពែើម្ើពធ្ើការណ្ត់ជួរជាមួយ្គរូពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព នឌិងករាររីកចនតមើនជរាន�ៀង�រាត់សតមរាប់កូនរបស់អ្នក
អ្កគួរយកកូនររស់អ្កពៅជួរគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រពៅ Child and Family Health  
Centre ក្ុងតំរន់ររស់អក្ ឬពៅពវជជារណ្ឌិ តររស់អ្កពែើម្ើពិនិត្យសុខភាព ពៅពពលពគស្ថិតពៅក្ុង្ករុមអាយុ

 នើមួយៗែូចខាងព្កាមពនះ។ ការពិនិត្យសុខភាពទាងំអស់ពនះម្នស្រៈសំខាន់ណ្ស់ ពោយព�តុថាវាជួយ 
គិលានុរោឋា ក ឬពវជជារណ្ឌិ តពែើម្ើរាមោនសុខភាព និងការរ ើកចព្មើនកូនររស់អ្ក និងកំណត់ពើរញ្ហា ែ៏ម្ន

 សក្ានុពលណ្មួយ។ សូមនាកូំនររស់អ្កពៅពិនិត្យសុខភាពឱ្យរានពរៀងរាល់ពពល ពទាះរើជាអ្កពំុម្នកង្ល ់
អំពើសុខភាព ឬការរ ើកចព្មើនររស់ពួកពគក៏ពោយ។

កុមារគួរត្តរូេបាេពិេិត្យនមើលនោយអនែកេជិ្្ជ ជីេៈផ្នែកសុខភាព នៅអាយុ៖

• ពពលពកើតមក
• ១ ពៅ៤សរ្ា�៍ 
• ៦ ពៅ៨សរ្ា�៍

• ៦ថខ
• ១២ថខ
• ១៨ថខ

• ២ឆ្្ំ
• ៣ឆ្្ំ
• ៤ឆ្្។ំ   

  
្រសិនពរើអ្កម្នកង្ល់អំពើសុខភាព ការធំលូតលាស់ ការរ ើកចព្មើន ឬឥរោិរ្ររស់កូនអ្ករវាងការពិនិត្យ

 សុខភាពថែលរានកំណត់ទាងំពនះ សូមយកកូនររស់អ្កពៅជួរគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ  
ឬពវជជារណ្ឌិ តររស់អ្ក។

http://www.health.nsw.gov.au
 http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Documents/2015-nsw-child-and-family-health-nurs
 http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Documents/2015-nsw-child-and-family-health-nurs
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារតតួតពឌិនឌិត្យករារធំលូតលរាស់ នឌិងករាររីកចនតមើនរបស់កូនអ្នក
កុម្រទាងំអស់ធំលូតលាស់ ព�ើយរ ើកចព្មើនរាមក្មិតខុសៗោ្។ វាជាការសំខាន់ថែល្តរូវ្តរួតពិនិត្យការរ ើកចព្មើន

 ររស់កូនអ្ក ពែើម្ើឱ្យអាចសម្គា ល់ែឹងពើក្ើកង្ល់ណ្មួយថែលអាចពធ្ើពៅរាន ព�ើយពយោរាលឱ្យរានឆ្រ់ 
 រាមលទឋាភាពពធ្ើពៅរាន។

ករារធំលូតលរាស់ នឌិងករាររីកចនតមើនរបស់កូនអ្នក តតូវ្រានតតួតពឌិនឌិត្យ៖

• ពោយអ្កពិនិត្យ្ពឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗររស់កូនអ្ក និងពឆលែើយសំណួរអំពើការរ ើកចព្មើន (Learn the Signs.  
Act Early.) (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល) ពៅក្ុងពសៀវពៅពនះ។

• ពោយការពិនិត្យពមើលររស់អ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពកូនររស់អ្ក ពៅពពលពិនិត្យពមើល សុខភាពថែលរាន
 

កំណត់ពពលទុកជាពទៀងទាត់។
• រាមរយៈការពធ្ើពតស្ថឆករកពមើល។

ចំណា៖ំ ការពធ្ើពតស្ថឆករកពមើល ការពិនិត្យពមើល និងការ្តរួតពិនិត្យ មិនអាចម្នភាព្តឹម្តរូវ១០០ភាគរយ
 ពទ។ ជួនកាលការថឆកពិនិត្យសុខភាព ឬការពធ្ើពតស្ថឆករកពមើល អាចរង្ហា ញថាម្នរញ្ហា  ថែលោ្ម នរញ្ហា  

ណ្មួយទាល់ថតពស្ះ ឬខកខានមិនរានរកព�ើញរញ្ហា ថែលម្ន។ ជួនកាល រញ្ហា ្្មើមួយអាចពកើតព�ើង  
រនា្ទ រ់ពើកូនររស់អ្ករានពធ្ើពតស្ថឆករកពមើល ឬការពិនិត្យសុខភាពមួយ។ ពនះជាមូលព�តុថែលចារំាច់ 

 
ពែើម្ើចូលរមួការថឆកពិនិត្យសុខភាពថែលរានថណនាទំាងំអស់ និងពែើម្ើរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ

 ពៅក្ុងពសៀវពៅពនះ។
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។  
ពៅ្គរ់ការពិនិត្យសុខភាពចារ់ពើ២ថខ អ្កនឹងព�ើញសំណួរមួយឈុតពៅព្កាមចំណងពជើង Learn the  
Signs. Act Early។  សំណួរទាងំពនះ្តរូវរានផ្្ល់ជូនពែើម្ើជួយអ្កឱ្យព�ើញពើការរ ើកចព្មើនររស់កូនអ្ក

 ពៅចំពោលពៅ ព�ើយពពលណ្ថែលវាជាគំនិតល ្ក្ុងការសំុជំនួយពើអ្កវជិាជា ជើវៈ។

សូមពឆលែើយសំណួរទាងំពនះឱ្យរាន្តឹម្តរូវ រាមថែលអ្កអាចពធ្ើរាន ែ្តិអើសំណួរទាងំពនះអាចជួយអ្ក 
 

និងពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រររស់អ្កឱ្យកំណត់ែឹងពើកង្ល់ទាងំឡាយ 
 អំពើវធិើថែលកូនររស់អ្កកំពុងពរៀនសូ្ត ការរ ើកចព្មើន និងឥរោិរ្។

ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើ្ពឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗននការរ ើកចព្មើន និងធនធានរថន្ថមស្ម្រ់ឪពុកម្្យ 
 

រមួទាងំវ ើឌើអូ សូមពៅកាន់វុរិនស NSW Health ពៅ្តង់ www.health.nsw.gov.au/mybluebook

ឬចូលពមើល Resourcing Parents ពៅ្តង់វុរិនស www.resourcingparents.nsw.gov.au 

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថម ស្ើពើរពរៀរថែលអ្កអាចពលើកទឹកចិត្ែល់ការរ ើកចព្មើនកូនររស់អ្ក សូមទាញយក្រ៉ារូ្កាម 
 ្សឡាញ់ និោយ ព្ចៀង អាន ពលង ពោយពរើកចូល 

http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/home/resources 

អ្ក និងអ្កជំនាញវជិាជា ជើវៈកូនររស់អ្ក គួរថតកត់ចំណ្អំំពើសុខភាព និងការវវិឌ្ឍន៍ររស់កូនអ្កពៅក្ុង 
ពសៀវពៅពនះ។ ម្នថផ្្ក 'ការកត់ចំណ្អំំពើការរ ើកចព្មើន' ជាកថនលែងថែលអ្កអាចរកសាការកត់ចំណ្លំម្ិត។

www.health.nsw.gov.au/mybluebook
www.resourcingparents.nsw.gov.au
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/home/resources
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សុវត្ឌិភរាពកុមរារ
ការរងររួស និងព្ោះថ្ាក់ររស់កុម្រជាព្ចើនអាច្តរូវរានទរ់ស្កា ត់។ ស្ម្រ់គនលែឹះសុវត្ថិភាព ព័ត៌ម្ន និងធនធាន

 
ស្ើពើសុវត្ថិភាពកុម្ររថន្ថម សូមពរើកចូល www.kidsafensw.org និង www.health.nsw.gov.au/
childsafety

ករារនគងនដោយសុវត្ឌិភរាព
វធិើ្រាមំួយពែើម្ើឱ្យកុម្រពគងពោយសុវត្ថិភាព និងពែើម្ើកាត់រន្ថយ

 ហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់៖

• ឱ្យទារកពគងផ្្ង រមុខ។
• កំុ្គរកបាល និងមុខ។
• រកសាទារកឱ្យរចួផុ្តពើថផ្្សងរារ ើ មុន និងព្កាយការស្ម្លកូន។
• ររោិឋា នពគងថែលម្នសុវត្ថិភាពពៅពពលយរ់ និងពពលន្្ង។
• ឱ្យទារកពគងក្ុងថ្គតូច ពៅក្ុងរន្ទរ់ឪពុកម្្យ។
•  រំពៅទារកនឹងពោះ។

ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព  
និងជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ សូមពរើកចូល  
www.rednose.com.au

រូរភាពការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព និងអត្ថរទថែលរានផ្លិត  
ពោយម្នការអនុញ្ញា តពើ Red Nose  
(ពើមុនពៅថា SIDS and Kids)។

http://www.kidsafensw.org
http://www.health.nsw.gov.au/childsafety
http://www.health.nsw.gov.au/childsafety
http://www.rednose.com.au
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

អរាងខហល�ឹក នឌិងសុវត្ឌិភរាពសតមរាប់កុមរារ
ការលង់ទឹកគឺជាមូលព�តុចម្ងននការស្លែ រ់ចំពោះកុម្រ។ ពោយព�តុថាវាអាចពកើតព�ើងោ៉ា ងឆ្រ់រ�័ស  
និងពោយពស្ងៀមស្្ង ត់ វាម្នស្រៈសំខាន់ណ្ស់ក្ុងការ្តរួតពិនិត្យកូនររស់អ្កោ៉ា ងសកម្មឱ្យរាន្គរ់ពពល 

 
ពៅពពលពួកពគពៅក្ុង ឬពៅថក្រទឹក។ ពនះម្នន័យថាអ្កថ�លទឹកពពញវយ័ថែលម្នសមត្ថភាព នឹង្តរូវ 
ពៅថក្រកុម្រក្ុងចម្្ង យមួយនែលាត។

ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើសុវត្ថិភាពរាមទឹក និងអាងថ�លទឹកស្ម្រ់កុម្រ សូមពរើកចូល Kidsafe 
 

ពៅ្តង់វុរិនស http://www.kidsafensw.org/water-safety/ ឬអ្កអាចចូលពមើលរណ្្ញ 
ការចិញ្ច ឹមកុម្រពៅរាមវុរិនស http://raisingchildren.net.articles/swimming_pool_fences.html 
ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើសុវត្ថិភាពរាមអាងថ�លទឹក និងរពរៀរធានាថាអាងថ�លទឹកររស់អ្ក

 
ម្នសុវត្ថិភាព សូមពរើកចូល www.swimmingpoolregister.nsw.gov.au    

សុវត្ឌិភរាពតរាមរថយន្
សុវត្ថិរាមភាពរ្យន្ម្នស្រៈសំខាន់ស្ម្រ់កុម្រ្គរ់វយ័។ ពនះគឺជាចបារ់ស្ម្រ់កុម្រទាងំអស់ថែលម្ន 
អាយុរ�ូតែល់៧ឆ្្ ំថែល្តរូវព្រើ្រាស់ពរៅអើសុវត្ថិភាព្តឹម្តរូវ ពោងរាមអាយុ និងទំ�ែំងខលែួនររស់ពួកពគ។ 

 ពក្មងធំ មនុស្សវយ័ពក្មង និងមនុស្សពពញវយ័គួរថតព្រើថខ្ស្កវា៉ា ត់សុវត្ថិភាពស្ម្រ់មនុស្សពពញវយ័។ ស្ម្រ់ព័ត៌ម្ន 
រថន្ថម សូមពរើកចូល  
www.roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseats    

http://www.kidsafensw.org/water-safety/
http://raisingchildren.net.articles/swimming_pool_fences.html
www.swimmingpoolregister.nsw.gov.au
www.roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseats
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

កង្ល់សុវត្ថិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន ថែល្តរូវែឹងគឺ:

សតមរាប់�រារក
• ការរពមៀលពចញពើតុផ្លែ ស់រ្ូរកន្ទរ ពរៅអើ ឬថ្គ។
• ការស្លែ ក់ ឬឈលែក់វត្ថុតូចៗ។
• ការរលាករណ្្លមកពើពភសជជាៈពរ្ៅកំពរ់ពលើកុម្រ។
• ការពលរចូលស្រធាតុពុល ឬផឹ្កថ្ាពំពទ្យ្ជរុល។
• ការធាលែ ក់ពចញពើនែអ្កថ្ទា។ំ

សតមរាប់�រារកអរាយុ១២ខខ ន�ៅ៣ឆ្នរាំ
• ការឈលែក់ចំណើ អាហារមិនសម្សរ និងវត្ថុតូចៗ។
• ការធាលែ ក់ពើពលើពរៅអើខ្ពស់ រពទះពែើរទិញឥវា៉ាន់ពៅរាមផ្សាទំពនើរ ឬការធាលែ ក់ពើជពណ្ើ រ។
• ការរលាករណ្្លមកពើកុម្រពរើកកបាលម្សុើនទឹកពរ្ៅពៅក្ុងអាងងូតទឹក ឬការទាញខ្ទះពចញពើចស្ង្កា ន។
• ការពលរចូលស្រធាតុពុល ថ្ាពំពទ្យ និងពមសៅស្រូ៊ព្រើ្រាស់ក្ុងផ្្ទះថែលពើមុនៗរានោក់ផុ្តពើនែ។
• ការរលាករណ្្លមកពើម្៉ា សុើកំពៅ និងអគគាើភ័យ។
• ្តរូវឡានរុកពៅរាម្ចកផ្លែូវឡាន។
• ការលង់ពៅក្ុងអាងទឹកងូត អាងថ�លទឹក និងសបា៉ា ថែលពំុម្នោក់ររាងំការោរ។
• ការពលាតពចញពើព្គឿងសង្ហា រមឹ និងការរត់ចូលក្ុងវត្ថុ្សរួច។
• ការធាលែ ក់ពើពលើឧរករណ៍ពលងរាមសួន។
• ការរត់ពៅពលើផ្លែូវ្្ល់ពោយពំុរានពមើល។
• ការធាលែ ក់ពើម្ត់រង្ួច និងយ៉ារផ្្ទះ។

សតមរាប់កុមរារអរាយុពទី៣ ន�ៅ៥ឆ្នរាំ
• ការធាលែ ក់ពើពលើកង់ កង់សគាូទ័រ ឧរករណ៍ពលងរាមសួន ឬពៅក្ុងផ្្ទះ។
• ថឆកាខា។ំ
• ររួសពោយការរលាកទឹកពរ្ៅ។
• ការធាលែ ក់ពើម្ត់រង្ួច និងយ៉ារ។
• ្តរូវឡានរុកពៅរាម្ចកផ្លែូវឡាន។
• ការលង់ពៅក្ុងអាងទឹកងូត អាងថ�លទឹក និងសបា៉ា ថែលមិនម្នោក់ររាងំការោរ។
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគកូនរបស់អ្នក
មពធយោរាយែ៏លរ្ំផុ្តពែើម្ើរកសាកូនររស់អ្ក ឱ្យរចួផុ្តជំងឺថែលអាចរង្កា រពោយស្រថ្ាចំាក់ គឺ្តរូវចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ 
ឱ្យរានទាន់ពពលពវលា ្សររាមការថណនានំនគព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ NSW។

អ្កនឹងទទួលរានររាយការណ៍្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ AIR រាមអុើពម៉ាល រនា្ទ រ់ពើកូនររស់អ្ករានចាក់ថ្ា ំ
រង្កា រពរាគ៤ឆ្្រំរស់ពួកពគព�ើយ។

អ្ក្តរូវថតផ្្ល់ភស្ុរាងននស្្ថ នភាពចាក់ថ្ារំង្កា រកូនររស់អ្ក ស្ម្រ់ការថ្ទាកុំម្រ និងការចុះព ្្ម ះចូលពរៀន។

អ្កអាចទទួលរានររាយការណ៍្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ AIR ស្ម្រ់កូនររស់អ្កពៅពពលណ្ក៏រាន:

• រាមអនឡាញពៅ្តង់  

www.humanservices.gov.au/online
• ពោយផ្្ទ ល់ពៅមជ្ឈមណ្ឌ លពសវាកម្ម Medicare
• រាមទូរស័ព្ទពលខ 1800 653 809។

តប្ូតករាម�ូរស័ព្ Save the Date to 
Vaccinate (រក្រា�ុកករាលបរិនចឆេ� 
នដើម្បទីចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ) 
កម្មវធិើ Save the Date to Vaccinate ្តរូវរានពរៀរចំព�ើង 
ស្ម្រ់ឪពុកម្្យ ពែើម្ើរពងកាើតគព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ 
ស្ម្រ់កុម្រម្្ក់ៗ ទទួលរានពសចកដាើសពង្ខរអំពើថ្ារំង្កា រពរាគ 
ថែលកុម្រ្តរូវការ និងអាយុថែលពួកពគគួរថតរានចាក់ថ្ាកំារោរ 
ពរាគ។ ្រ៉ារូ្កាមពនះនឹងកំណត់រលឹំកពោយស្័យ្រវត្ិស្ម្រ់អ្ក  
ពែើម្ើពធ្ើការណ្ត់ជួរពវជជារណ្ឌិ  តស្ម្រ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ 
ររស់កូនអ្ក។

ពែើម្ើទាញយក្រ៉ារូ្កាម សូមពរើកចូល 
www.immunisation.health.nsw.gov.au

http://www.humanservices.gov.au/online
http://www.immunisation.health.nsw.gov.au


 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

�ំនរាក់�ំនង នឌិងវុឌិបសសដ៏មរានតបនយោជន៍
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�ំនរាក់�ំនងដ៏មរានតបនយោជន៍
ពលខទូរស័ព្ទសពស្ង្គា ះរនា្ទ ន់ ម្នចុះរញជា ើពៅពលើគ្មរខាងព្កាយននពសៀវពៅពនះ។

ន្្ោះ អរាសយដ្រាន �ូរស័ព្ / អទីុនម្ល

នវជជបណ្ឌិត
តបចរាំតគួសរារ

មជ្ឈមណ្ល
សុខភរាពកុមរារ 
នឌិងតគួសរារ

នព�្យនធ្ញ

តគូនព�្យឯកន�ស

មជ្ឈមណ្ល
ខថ�រាំតគួសរារនពលសថងៃ / 
មជ្ឈមណ្ល
ខថ�រាំកុមរារ

សរាលរានតតៀម / 
មនត្យ្យសរាលរា

មណ្លសុខភរាព
សហគមន៍

សរាលរាបឋមសឌិក្រា

សរាលរាមធ្យមសឌិក្រា

រដ្រាភឌិ្រាលក្នញងតំបន់ / 
សរាលរាសង្រាត់
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ធនធរានតរាមវុឌិបសស នឌិងអនឡរាញ
NSW Ministry of Health (តកសួងសុខរាភឌិ្រាល NSW)
www.health.nsw.gov.au
វុរិនស NSW Kids and Families (កុម្រ និង្គរួស្ររែឋាញូវពៅថវល) ផ្្ល់នូវលទ្ភាពទទួលរានធនធាន 
និងព័ត៌ម្នជាព្ចើន។

Raising Children Network (បណ្រាញចឌិ្្ឹមកុមរារ)
www.raisingchildren.net.au
វុរិនស Raising Children ម្នផ្្ល់សម្ភា រៈ្្មើៗថែលថផ្្កពលើការ្ស្វ្ជាវជាង៨០០ ្រធានរទទាក់ទង 
នឹងការចិញ្ច ឹមកូនថែលម្នសុខភាពល ្ចារ់ពើទារកពទើរនឹងពកើត រ�ូតែល់យុវវយ័ែំរូង។

Children’s Hospitals (មន្ទីរនព�្យកុមរារ)
មន្ទើរពពទ្យទាងំពនះម្នផ្្ល់សនលែឹកព័ត៌ម្នរាមអនឡាញជាព្ចើន ស្ើពើរញ្ហា សុខភាពកុម្រ:

The Sydney Children’s Hospital Network – Randwick Campus 
www.sch.edu.au/health/factsheets
The Sydney Children’s Hospital Network – Westmead Campus 
www.chw.edu.au/parents/factsheets
John Hunter Children’s Hospital  
http://www.hnekidshealth.nsw.gov.au

សមរាគមសុខុមរាលភរាពកុមរារ ននៅក្នញងករារខថ�រាំសុខភរាព (AWCH)
www.awch.org.au
រណ្្ញឪពុកម្្យ (ឥតគិតន្លែ)
1800 244 396

ម្នផ្្ល់ជូនពៅន្្ងអង្គា រ ៍- ន្្ង្ព�ស្តិ៍ ពម្៉ា ង៩.៣០្ពឹក - ២រពសៀល 
AWCH គឺជាអងគាការកំពូលមួយថែលោំ្ ទពសចក្ើ្តរូវការររស់កុម្រ មនុស្សវយ័ពក្មង និង្ករុម្គរួស្រ 
ពៅក្ុង្រព័ន្ថ្ទាសុំខភាពក្ុង្រពទសអូស្ស្្លើ។

Healthdirect Australia 
www.healthdirect.gov.au
1800 022 222
Healthdirect Australia គឺជាពសវាកម្មផ្្ល់ពត៌ម្ន និងពសវាផ្្ល់ែំរូនា្ម ន និងព័ត៌ម្នរាមទូរស័ព្ទឥតគិតន្លែ  
ពធ្ើការ២៤ពម្៉ា ង។ 

www.health.nsw.gov.au
www.raisingchildren.net.au
www.sch.edu.au/health/factsheets
www.chw.edu.au/parents/factsheets
http://www.hnekidshealth.nsw.gov.au
www.awch.org.au
www.healthdirect.gov.au
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ករារបំន្ៅកូននឹងនដោះរបស់អ្នក
Australian Breastfeeding Association  
(សមរាគមករារបំន្ៅកូននឹងនដោះ អូតស្រាលទី)
www.breastfeeding.asn.au
ការោំ្ ទ និងព័ត៌ម្នអំពើការរំពៅកូននឹងពោះ  អាចទទួលយករានពើអ្កពធ្ើការស្ម័្គចិត្ររស់ Australian 

 Breastfeeding Association (ABA) រាមរយៈថខ្សទូរស័ព្ទជំនួយការរំពៅកូននឹងពោះ 1800 686 268។  
ម្រាអាចជួរជំុោ្ពៅរាម្ករុមក្ុងតំរន់ពែើម្ើជាមិត្ភាព ការថចករថំលករទពិពស្ធន៍ពើការចិញ្ច ឹមកូន និងការ

 ោំ្ ទផ្្ទ ល់ពលើការរំពៅកូននឹងពោះ។ ព័ត៌ម្នពើអ្កជំនាញអំពើការរំពៅកូននឹងពោះ និងតំណភាជា រ់ពៅកាន់
 ពសវាកម្ម ABA ទាងំអស់ អាចរករានពៅរាមអាសយោឋា នវុរិនសខាងពលើពនះ។

ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើការរំពៅកូននឹងពោះររស់អ្ក សូមពរើកចូលវុរិនស  
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/
breastfeeding-your-baby.pdf or go to the Raising Children Network 
http://raisingchildren.net.au/breastfeeding/babies_breastfeeding.html 

Resourcing Parents (ករារផ្ល់ធនធរានសតមរាប់ឪពុកម្រាយ)
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au/Resources/EarlyLearning
Resourcing Parents រានផ្លិតធនធានជាព្ចើនស្ម្រ់ឪពុកម្្យ ពែើម្ើផ្្ល់ែំរូនា្ម ន និងព័ត៌ម្នអំពើការ 
រ ើកចព្មើនថផ្្កសងគាម ផ្លែូវចិត្ និងរញ្ញា ររស់កូនអ្ក៖

• ពសៀវពៅតូចៗមួយចំនួនថែលង្យ្សរួលអាន ព�ើយម្នពណ៌ច្មរុះពែើម្ើជួយែល់្គរួស្រជនជាតិពែើម 
ឪពុកម្ដា យ និងអ្កថ្ទា ំជាមួយនឹងែំរូនា្ម នអំពើការចិញ្ច ឹមកូន និងព័ត៌ម្នស្ម្រ់្គរួស្រពែើម្ើជួយចិញ្ច ឹម

 កូនឱ្យម្នសុខភាពរងឹម្។ំ
• ក្ើ្សឡាញ់ និោយ ព្ចៀង អាន ពលង ផ្្ទ ងំ្កោសធំអំពើការរ ើកចព្មើនកុម្រ ម្នផ្្ល់គំនិតទាងំឡាយ 

ពែើម្ើ្ ទ្ទង់ការរ ើកចព្មើនែំរូងររស់កូនអ្ក។  ផ្្ទ ងំ្កោសពនះរានរកថ្រពចញភាស្ស�គមន៍ធំៗ 
ចំនួនរួន។ 

Kidsafe (NSW) (សុវត្ឌិភរាពកុមរារ)
www.kidsafensw.org
Kidsafe NSW ពរ្ជាញា ចិត្ពែើម្ើកាត់រន្ថយចំនួន និងភាពធ្ងន់ធ្ងរននការរងររួសកុម្រពោយអពចតនារាមរយៈ 
ការពលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពកុម្រ។ វុរិនសររស់ពួកពគម្នព័ត៌ម្នអំពើព័ត៌ម្ន និង្ពឹតដាិការណ៍្្មើៗ សនលែឹក

 ព័ត៌ម្ន ធនធាន និងព័ត៌ម្នអំពើកម្មវធិើពែើម្ើជួយរកសាកុម្រឱ្យម្នសុវត្ថិភាព។

www.breastfeeding.asn.au
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-your-baby.pdf
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-your-baby.pdf
http://raisingchildren.net.au/breastfeeding/babies_breastfeeding.html
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au/Resources/EarlyLearning
www.kidsafensw.org
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Australian Immunisation Register (ប្ជទីចុះន្្ោះ ករារចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគអូតស្រាលទី)
Australian Immunisation Register (AIR) នឹងរាមោន្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគររស់កូនអ្ក។ កុម្រទាងំ 
អស់ថែលរានចុះព ្្ម ះចូលក្ុង Medicare ្តរូវរានោក់រញ្ចូ លជាស្័យ្រវត្ិពៅក្ុង AIR។

វុឌិបសស myGov
្រសិនពរើកូនររស់អ្កមិនរានចុះរញជា ើក្ុង Medicare ពទ អ្កអាចរពងកាើតគណនើ អនឡាន Medicare មួយរាមរយៈ

 វុរិនស myGov ពៅ្តង់ www.my.gov.au

វុរិនស myGov ផ្្ល់នូវទើរាងំថតមួយថែលភាជា រ់ពៅកាន់ពសវាកម្មរោឋា ភិរាលអូស្ស្្លើ រមួម្ន Medicare, Centrelink  
ការោិល័យពន្ោរអូស្ស្្លើ កំណត់្រា្តរួតពិនិត្យសុខភាពរាមថររពអ�កិ្តរូនិកពោយខលែួនឯង ការោំ្ ទកុម្រ 

 អងគាការថស្ងរកការង្រពធ្ើ Australian JobSearch និងគព្ម្ងធានារា៉ារ់រងស្ម្រ់ជនពិការថ្ាក់ជាតិ។

Healthy Kids (កុមរារខដលមរានសុខភរាពល្អ)  
www.healthykids.nsw.gov.au
វុរិនសពនះគឺជា "ហាងលក់វត្ថុសព្្គរ់" ននព័ត៌ម្នស្ម្រ់ឪពុកម្្យ និងអ្កថ្ទាអំំពើការររពិភាគ និងការហាត់

 ្រាណថែលម្នសុខភាពល។្ ធនធានម្នែ៏ម្ន្រពោជន៍មួយចំនួនស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទា ំថែលម្ន 
ពៅពលើវុរិនសពនះ រមួម្ន:

• Starting Family Foods – Introducing your baby to solid foods (ការចារ់ពផ្្ើមអាហារ្គរួស្រ - 
កូនពសៀវពៅ ការថណនាទំារកររស់អ្កពៅនឹងអាហាររងឹ)

• Caring for Children – Birth to 5 years (Food, Nutrition and Learning Experiences)។ ការថ្ទាកុំម្រ 
- ចារ់ពើកំពណើ ត ពៅ៥ឆ្្ ំ(អាហារអាហារូរត្ថមភា និងរទពិពស្ធន៍ពរៀនសូ្ត)។

តប្ូតករាម Save the Date to Vaccinate  
(រក្រា�ុកករាលបរិនចឆេ� នដើម្បទីចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ)
ព�តុអ្ើអ្កគួរថតទាញយក្រ៉ារូ្កាម ‘Save the Date to Vaccinate’
• វាឥតគិតន្លែ និងង្យ្សរួលព្រើ។
• ពែើម្ើរពងកាើតគព្ម្ងផ្្ទ ល់ខលែួនស្ម្រ់កូនម្្ក់ៗ។
• វាពផ្ញាើមកអ្កនូវការរលឹំកពែើម្ើកំណត់ការណ្ត់ជួរ។
• វាផ្្ល់នូវព័ត៌ម្នអំពើចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពោយ្ោន់ថតព្រើ 

ចុង្ម្មនែររស់អ្ករ៉ាុពណ្ណ ះ។
• វាផ្្ល់ជូនសពមលែងលួងពលាម / ស្ងរ់ស្្ង ត់ពោយឥតគិតន្លែ។

ពែើម្ើទាញយករ៉ាូ្កាម សូមពរើកចូល 
www.immunisation.health.nsw.gov.au

www.my.gov.au
www.healthykids.nsw.gov.au/
http://www.immunisation.health.nsw.gov.au


 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ព័ត៌មរាន នឌិងតបវត្ឌិតគួសរាររបស់ខ្ញំ

ខ្ញុំ  

និងគ្រួសាររបសខ់្ញុំ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ទាងំអស់គឺអំពើខញាុ ំ
ព ្្ម ះររស់ខញាុ ំ

អាសយោឋា នផ្្ទះ

ការផ្លែ ស់រ្ូរអាសយោឋា ន

ពភទ រ /ស        ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត     /    /      ទម្ងន់ពៅពពលពកើតមក (គើ�ូ្កាម)

ឪពុកម្្យររស់ខញាុ ំ
ព ្្ម ះ

ទូរស័ព្ទ (កថនលែងពធ្ើការ) (ផ្្ទះ) 

អុើពម៉ាល

ព ្្ម ះ

ទូរស័ព្ទ (កថនលែងពធ្ើការ) (ផ្្ទះ) 

អុើពម៉ាល

ភាស្ចម្ងថែលនិោយពៅផ្្ទះ

ជនជាតិពែើម រាទ/ចាស៎    ពទ  អ្កពកាះ Torres Strait  រាទ/ចាស៎    ពទ

អ្កថ្ទាពំផ្្សងពទៀត

រងរ្ូនររស់ខញាុ ំ (ព ្្ម ះ និងអាយុ)
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

តបវត្ឌិសុខភរាពតគួសរារ នឌិងកត្រាហរានឌិភ័យ
     បាទ/ចាស៎   នទ

ពតើម្នស្ច់ញាតិជិតស្ិទ្ណ្ម្្ក់ររស់ទារកអ្ក្លែង់  
ឬធាលែ រ់ម្នរញ្ហា ពស្តវញិ្ញា ណពើកុម្រភាពឬពទ?   

ពតើនរណ្ម្្ក់ពៅក្ុង្គរួស្រម្នរញ្ហា ថភ្កពៅក្ុងកុម្រភាពឬពទ?   

ពតើម្នស្ច់ញាតិជិតស្ិទ្ណ្ម្្ក់ររស់ទារកអ្ក ខ្ាក់ថភ្កមួយ ឬទាងំពើរឬពទ?   

ក្ុងអំ�ុងពពលម្ននផ្្ទពោះ ពតើម្ដា យររស់ទារកអ្កម្នជម្ងឺកស្ញជា ឹល
 អាលើម៉ាង់, វ ើរ ៉ាុសថែលអាចរងកាឱ្យម្នភាពមិន្រ្កតើពើកំពណើ តពលើទារក, 

 toxoplasmosis, ពរាគពរ ើម ឬជំងឺែនទពទៀតថែលម្ន្គរុនពរ្ៅ ឬកន្ទួលឬពទ?  

ពៅពពលទារកពកើតមក ពតើទារកររស់អ្កម្នទម្ងន់តិចជាង១៥០០្កាម  
្តរូវការពៅ ក្ុងរន្ទរ់ថ្ទាពំយោរាលោ៉ា ងខាលែ ងំកាលែ ថែលម្នរយៈពពលព្ចើន 
ជាងពើរន្្ង ឬ្តរូវការអុកសុើថសនអស់រយៈពពល៤៨ពម្៉ា ង ឬយូរជាងពនះ 
ឬពទ?   

ពតើទារកររស់អ្កពកើតមកម្នរញ្ហា រាងកាយឬពទ?  

ពតើម្ន្រវត្ិ្គរួស្រននការកពកើតសនាលែ ក់្តោកមិន្រ្កតើ  
ឬពកើតរស្ញ្្ច សពជើងឬពទ?  

តបសឌិននបើអ្នក្រាននឆ្ើយ ្រា�/ចរាស៎ ន�ៅនឹងសំណួរខរាងនលើ�រាំងននះណរាមួយ សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត  
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

កំណត់តតរា
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

កំណត់ព�តុអំពើការរ ើកចំពរ ើន
អ្ក និងអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់អ្ក អាចពធ្ើកំណត់ព�តុពៅក្ុងថផ្្កពនះពៅពពលថែលកូនររស់អ្ក 
្តរូវរានពគពិនិត្យពោយព�តុផ្លណ្មួយ ព្រៅពើការពិនិត្យពមើលសុខភាពរាមអាយុថែលរានថណនា។ំ

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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ករាលបរិនចឆេ� អរាយុ មូលនហតុ / សកម្ភរាព
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា
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កត់្រាននជំងឺ និងររួស
អ្ក និងអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់អ្កគួរថតសរពសរចុះអំពើជំងឺសំខាន់ៗណ្មួយ ររួស ការវះកាត់ ការទាស់  
ជំងឺឆលែង ឬរញ្ហា សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរពផ្្សងពទៀតថែលកូនររស់អ្កជួរ្រទះ។ ការចុះពៅមន្ទើរពពទ្យទាងំអស់ រមួទាងំ 
ការសពស្ង្គា ះរនា្ទ ន់ គួរ្តរូវរានចុះរញជា ើពៅកថនលែងពនះ។

ករាលបរិនចឆេ� ប្្រា ករារចុះប្ជទីនធវើនឡើងនដោយ
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ករាលបរិនចឆេ� ប្្រា ករារចុះប្ជទីនធវើនឡើងនដោយ
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ករាលបរិនចឆេ� ប្្រា ករារចុះប្ជទីនធវើនឡើងនដោយ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករាលបរិនចឆេ� ប្្រា ករារចុះប្ជទីនធវើនឡើងនដោយ



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

តរាររាងករារចនតមើនលូតលរាស់ 

ខខ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារវរាស់ស្ង់ នឌិងតរាមដរានករារធំលូតលរាស់របស់កូនអ្នក
ការវាស់កម្ពស់ កូនររស់អ្ក ទម្ងន់ និងររមិ្្តកបាល ្រារ់អ្កពើរពរៀរថែលកូនររស់អ្កកំពុងធំលូតលាស់។  
ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា កររស់អ្ក គួរថតពធ្ើកំណត់្រាការវាស់ថវងររស់កូនអ្ក ពៅក្ុងការពិនិត្យសុខភាពម្ងៗ 

 ព�ើយរំពពញរារាងការចព្មើនលូតលាស់ពៅក្ុងថផ្្កពនះ។

កុម្រម្្ក់ៗធំលូតលាស់ ព�ើយរ ើកចព្មើនក្ុងពល្ឿនពផ្្សងោ្។ ពរើពទាះរើជាការវាស់ថវងថតមួយគឺម្ន្រពោជន៍ក្ើ 
 ពែើម្ើវាយតនមលែការធំលូតលាស់ររស់កូនអ្ក វាជាការសំខាន់ថែល្តរូវកត់្រាអំពើការវាស់ថវងមួយចំនួនផ្ងថែរក្ុង 

មួយរយៈពពល ពែើម្ើពិនិត្យពមើលនិន្ាការក្ុងការធំលូតលាស់។

្រសិនពរើអ្កចង់រានព័ត៌ម្នរថន្ថម អំពើរពរៀរថែលរារាងការចព្មើនលូតលាស់ម្នែំពណើ រការ សូមចូលពៅកាន ់
វុរិនស www.who.int/childgrowth/en/ និង www.cdc.gov/growthcharts/

មិនថែលម្នកូនពើរនាក់ែូចោ្ពទ ក៏រ៉ាុថន្ម្នពោលការណ៍ថណនាជំាមូលោឋា នមួយចំនួនស្ម្រ់ទម្ងន់ររស់កុម្រ។  
សន្ទស្សន៍ទម្ងន់-កម្ពស់ (BMI) ្តរូវរានពគយកព្រើពែើម្ើវាយតនមលែ ថាពតើមនុស្សម្្ក់ម្នទម្ងន់ថែលម្នសុខភាពល ្ 
ឬពៅព្កាមទម្ងន់ថែលម្នសុខភាពល ្ឬពលើសពើទម្ងន់ថែលម្នសុខភាពល។្ រារាង BMI ស្ម្រ់អាយុ ្តរូវរាន  
National Health and Medical Research Council (្ករុម្រឹកសាជាតិថផ្្ក្ស្វ្ជាវថផ្្ក និងពវជជាស្ស្ស្)  
ផ្ដាល់អនុស្សន៍ស្ម្រ់វាយតនមលែទម្ងន់ររស់កុម្រអាយុ ចារ់ពើអាយុពើរឆ្្ពំ�ើងពៅ។ រារាងទាងំពនះទទួលស្គា ល ់
ព�តុការណ៍ថែលថា រាងកាយររស់កុម្រកំពុងពៅធំលូតលាស់ និងរ ើកចព្មើន។ អ្កអាចរកព�ើញ 
ឧរករណ៍គណនា BMI ពៅរាមវុរិនស https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/
faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx

ការរកសាទម្ងន់ថែលម្នសុខភាពល ្គឺសំខាន់ស្ម្រ់រាងកាយកុម្រ ខណៈពួកពគធំលូតលាស់ និងរ ើកចព្មើន។  
ទម្ងន់ថែលម្នសុខភាពលអ្ាចរកសារាន ពោយពធ្ើឱ្យម្នតុល្យភាពរវាងររមិ្ណថាមពលថែលកូនររស់អ្ក្សរូរ 
ចូល (រាមរយៈចំណើ អាហារ និងពភសជជាៈ) និងថាមពលថែលពួកពគព្រើ (ស្ម្រ់ការធំលូតលាស់ និងរាមរយៈ

 
ការពធ្ើលំហាត់្រាណ) ។

ការរពងកាើតឱ្យម្នទម្លែ រ់ញុា ំនិងការហាត់្រាណថែលម្នសុខភាពលរ្ាងំពើែំរូងននជើវតិរស់ពៅ អាចជួយរង្កា រ 
រញ្ហា សុខភាពទាងំឡាយែូចជាជំងឺធាត់ ជំងឺទឹកពនាម ថផ្្ម្រពភទ 2 ្រពភទននជំងឺមហារ ើកមួយចំនួន  
និងជំងឺព�ើង្ម។

្រសិនពរើអ្កម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើទម្លែ រ់ននការញុារំរស់កូនអ្ក ឬទម្ងន់ររស់ពួកពគ សូមពៅជួរគិលានុរោឋា ក
 ថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ្រចាតំំរន់ររស់អ្ក ឬពវជជារណ្ឌិ តររស់អ្ក។

សូមពោងពៅទំព័រ 18 ស្ម្រ់វុរិនស និងធនធានរាមរណ្្ញថែលម្នព័ត៌ម្នពើរពរៀរជួយោំ្ ទការធំលូត 
លាស់ និងការរ ើកចព្មើនររស់កូនអ្ក។

http://www.who.int/childgrowth/en/
http://www.cdc.gov/growthcharts/
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx
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្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

�មងៃន់សមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតសទីចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ
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ពើកំពណើ ត ១ឆ្្ំ ២ឆ្្ំ

អាយុ (ថខ និងឆ្្ថំែលរានរំពពញ) 

www.who.int/childgrowth/en
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្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

តបខវងសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតសទីចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ

Months 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22

Age (completed months and years)

Le
n

g
th

 (
cm

)

1 yearBirth 2 years

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

15th

3rd

97th

50th

85th

្រ
ថវង

 (
ស

ង់ទ
ើថម

៉ា្ត
)

ថខ
១ឆ្្ំ ២ឆ្្ំ

អាយុ (ថខ និងឆ្្ថំែលរានរំពពញ) 
ពើកំពណើ ត

www.who.int/childgrowth/en


43

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

�មងៃន់សមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តសទីចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

អាយុ (ឆ្្)ំ
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មរាឌសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តសទីចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

អាយុ (ឆ្្)ំ
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្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

បរិមរាតតក្បរាលសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតសទីចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ
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អាយុ (ថខ និងឆ្្ថំែលរានរំពពញ) 

www.who.int/childgrowth/en
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

សន្ស្ន៍ម្រាសររាងករាយសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តសទីចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

អាយុ (ឆ្្)ំ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

�មងៃន់សមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតបុសចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ
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Age (completed months and years)
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85th

ទម
្ងន់ 

(គ
ើ�ូ

្កា
ម)

ថខ
ពើកំពណើ ត ១ឆ្្ំ ២ឆ្្ំ

អាយុ (ថខ និងឆ្្ថំែលរានរំពពញ) 

www.who.int/childgrowth/en
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

តបខវងសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតបុសចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ

Months

Age (completed months and years)

Le
n

g
th
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cm

)

1 yearBirth 2 years
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ថវង

 (
ស

ង់ទ
ើថម

៉ា្ត
)

ថខ
ពើកំពណើ ត

១ឆ្្ំ ២ឆ្្ំ
អាយុ (ថខ និងឆ្្ថំែលរានរំពពញ) 

www.who.int/childgrowth/en
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

�មងៃន់សមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តបុសចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

អាយុ (ឆ្្)ំ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

មរាឌសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តបុសចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

អាយុ (ឆ្្)ំ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

H
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n
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)

Age (completed months and years)

Months 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22

Birth 1 year 2 years
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បរិមរាតតក្បរាលសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
នក្ងតបុសចរាប់ពទីកំនណើត ន�ៅ២ឆ្នរាំ

្រភព: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ររ
ម្

្ត
កបា

ល
(ស

ង់ទ
ើថម

៉ា្ត
)

ថខ
ពើកំពណើ ត ១ឆ្្ំ ២ឆ្្ំ

www.who.int/childgrowth/en
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សន្ស្ន៍ម្រាសររាងករាយសមតសបនឹងអរាយុ គឌិតជរាភរាគរយ
តបុសចរាប់ពទី២ឆ្នរាំ ន�ៅ២០ឆ្នរាំ

រារាងការចព្មើនលូតលាស់ CDC - ស�រែឋាអាពមរកិ ពរាះពុម្ពផ្សាយន្្ងទើ៣០ ថខឧសភា ឆ្្២ំ០០០
្រភព: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

អាយុ (ឆ្្)ំ



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យនសចក្ទីលម្អឌិត 

ពទីកំនណើត នឌិង�រារក 

ខដលន�ើបនឹងនកើត
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 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ព ្្ម ះកុម្រ

ព ្្ម ះកថនលែងពកើត 

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / ពម្៉ា ងកំពណើ ត ពភទ រ / ស 

ព័ត៌មរានអំពទីម្រាយ
ព ្្ម ះម្្យ 

ផ្លវរិាកននការម្ននផ្្ទពោះ 

្ករុម្ម  ថ្ាំ្ រឆ្ងំនឹង D ថែលរានផ្្ល់  ម្ន /អត់

ពកើតព�ើងពោយឯកឯង / ព្រើថ្ាឱំ្យឆ្រ់ពកើតមក - មូលព�តុ 

ផ្លវរិាកក្ុងការស្ម្លកូន 

្រពភទននការពកើត    ធម្មរា    ពកើតរស្ញ្្ច សពជើង    រពងកាើតកូនពោយព្រើែពងកាៀរពគៀរចារ់ទាញកបាលទារកឱ្យពចញមក  
 ការវះកាត់ពោះ និងស្ូនពែើម្ើរពងកាើតកូន     រពងកាើតកូនពោយព្រើ្រោរ់រូមទាញកបាលទារកឱ្យពចញមក    

ពផ្្សងពទៀត

ព័ត៌មរានអំពទី�រារក
ការរា៉ា ន់ស្្ម នការម្ននផ្្ទពោះ Apgar ១នាទើ 5 ៥នាទើ

ភាពមិនធម្មរាថែលកត់សម្គា ល់ពៅពពលពកើតមក

រញ្ហា ថែលត្មរូវការពយោរាល

ទម្ងន់ទារកពៅពពលពកើតមក (គ្ក) ្រថវងពៅពពលពកើតមក (សម)  ររមិ្្តកបាលពៅពពលពកើតមក (សម)

 រញ្ច រ់ការថឆកពិនិត្យពស្តវញិ្ញា ណទារកថែលពទើរពកើតមក(SWISH) រានរញ្ចរ់ (សូមពមើល SWISH ក្ុងថផ្្កពនះ)

 ការពធ្ើពតស្ថឆកពិនិត្យស្្ម្មទារកថែលពទើរពកើតមក    កាលររពិចឆេទ      /     / 
  ពផ្្សងពទៀត (សូមរញ្ជា ក់)            កាលររពិចឆេទ     /     /

 វ ើរាមើន K ថែលរានផ្្ល ់  ការចាក់ថ្ា ំ  ផ្ឹក   ក្មិតថ្ាពំលើកទើ១      /     /   ក្មិតថ្ាពំលើកទើ២     /     /
                                                              ក្មិតថ្ាពំលើកទើ៣     /     / 

 ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ Hep B  ថែលរានផ្្ល់        កាលររពិចឆេទថែលរានផ្្ល់      /     / 
 Hep B immunoglobin ថែលរានផ្្ល់            កាលររពិចឆេទថែលរានផ្្ល់      /     /

ព័ត៌មរានអំពទីករារចរាកនចញពទីមន្ទីរនព�្យ
ោក់ផ្លវរិាកព្កាយពពលពកើត

ការរំពៅពៅពពលចាកពចញពើមន្ទើរពពទ្យ  ពៅពោះ /ពៅពចញពើែរ

ការលំរាកក្ុងការរំពៅ 

កាលររពិចឆេទននការចាកពចញពើមន្ទើរពពទ្យ      /     /      ទម្ងន់ពៅពពលចាកពចញពើមន្ទើរពពទ្យ (គ្ក) 
 

ររមិ្្តកបាល (សម) 

�ត្ថពលខា 

មុខង្រ

នសចក្ទីលម្អឌិតអំពទីកំនណើត
ថផ្្កពនះ្តរូវរំពពញពោយម្នអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាព។

បឌិតស្រាកអ្នកជំងឺននៅ�ទីននះ  

ចបាបន់ដើម (ស)  PHR ចបាបច់ម្ង (នលឿង)  ECHC ចបាបច់ម្ងទីបី (ទបតង) មេទាីរនពទ្យ
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 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / អាយុទារក ពភទ រ / ស

ព ្្ម ះទារក

ករារពឌិនឌិត្យ ធម្តរា មតឌិនយោបល់

កបាល េិងបនងហើយទារក

ផ្នែក

(ការសនងកាតទូនៅ រួមទាងំ 
ការនភាញោ ចនៅេឹងពណ៌ត្កហម)

ត្តនចៀក

មាត ់េិងត្កអូមមាត់

សរទស្មនបះដូង

ជីពចរន្្ ស / ឆ  

អត្រាដកដនងហើម

នោះ េិង្្ិត

គូែ

ត្បោបប់េតាពូជ

ពងសាវ សធ្្ក់ចុះទាងំសសរុង  ស / ឆ  

សាចដ់ុំឆ្ឹង

ត្តរាក

ផស្បក

ភាពនភាញោ ច

នតើមាតា យមាេកងវលណ់ាមួយអំព ី
ទារករបស់រាតផ់ដរឬនទ?

ម្ន / អត ់
សូមគូសជារង្ង់
ពែើម្ើពឆលែើយតរ

អ្កពិនិត្យ (សរពសរព ្្ម ះជាអក្សរធំ)

មុខង្រ

�ត្ថពលខា  កាលររពិចឆេទ    /     /

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព�រារកខដលន�ើបនកើតមក
ថផ្្កពនះ្តរូវរំពពញពោយអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាព ពៅចំពោះវត្ម្នឪពុកម្្យ 
មុនពពលទារកចាកពចញពើមន្ទើរពពទ្យ។

បឌិតស្រាកអ្នកជំងឺននៅ�ទីននះ  

ចបាបន់ដើម (ស)  PHR ចបាបច់ម្ង (នលឿង)  ECHC ចបាបច់ម្ងទីបី (ទបតង) មេទាីរនពទ្យ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យអំពើពស្តវញិ្ញា ណ
សូមគូសជារង្ង់ ' រាទ/ចាស៎' ឬ 'ពទ' ចំពោះសំណួរទាងំឡាយខាងព្កាមពនះ  

ពែើម្ើឱ្យការរាមោនសម្សរ ្តរូវរានអនុវត្ពោយអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់អ្ក។

ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎

កូនររស់ខញាុ ំម្នរញ្ហា ក្ុងការែកែពងហាើមធ្ងន់ធ្ងរពៅពពលពកើតមក បាទ/ចាស៎ | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នពរាគរលាកព្ស្មខួរ បាទ/ចាស៎ | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នជំងឺខាន់ពលឿង ថែលត្មរូវឱ្យម្នការចាក់រ្ូរ្ម បាទ/ចាស៎ | នទ

កូនររស់ខញាុ ំរានទទួលការពយោរាលពៅកថនលែងថ្ទាោំ៉ា ងយកចិត្ទុកោក ់
ព្ចើនជាង៥ន្្ង រនា្ទ រ់ពើរានពកើតមក

បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំរានកត់សម្គា ល់ព�ើញអ្ើមួយថែលមិន្រ្កតើអំពើកបាល ឬកររស់កូនខញាុ ំ 
 ែូចជាម្នភាពខុសថរលែកពើធម្មរានន្ទង់្ទាយមុខ ឬស្ច់ែុះពលើថស្ក

បាទ/ចាស៎ | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នជម្ងឺ Down Syndrome (Trisomy 21) ឬពរាគពផ្្សងពទៀត 
ទាក់ទិននឹងការរាត់រង់ពស្តវញិ្ញា ណ

បាទ/ចាស៎ | នទ

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង 
សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។
តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារពឌិនឌិត្យ�រារក�ូ�រាំងរដ្ - នសោតវិ្្រាណ
ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត

មណ្លសុខភាពកនែុងតំបេ់

រានពិនិត្យពៅ កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ

ពិនិត្យពោយ (សរពសរព ្្ម ះជាអក្សរធំ) �ត្ថពលខា

លទឋា្ល (សូមគូសយកជារង្ង់មូល) ជារ់ការពិនិត្យ   ស្្ ំ/ រញជាូ ន  
 ជារ់ការពិនិត្យ   ពឆ្ង / រញជាូ ន

រញជាូ នពោយផ្្ទ ល់ពៅអ្កពស្តទស្សន៍  រាទ/ចាស៎ មូលព�តុ:

ន្វើការពិេិត្យមតាងនទៀត  តត្មរូេ   មិេតត្មរូេ

រានពិនិត្យពៅ កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ

ពិនិត្យពោយ (សរពសរព ្្ម ះជាអក្សរធ)ំ �ត្ថពលខា

លទឋា្ល (សូមគូសយកជារង្ង់មូល) ជារ់ការពិនិត្យ   ស្្ ំ/ រញជាូ ន  
 ជារ់ការពិនិត្យ   ពឆ្ង / រញជាូ ន

រញជាូ នពៅអ្កពស្តទស្សន៍  រាទ/ចាស៎  ពទ

SWISH ម្នពោលរំណង ពែើម្ើរាមោនរកទារកថែលម្នការរាត់រង់ពស្តវញិ្ញា ណោ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរពៅវយ័ែំរូង។  
ការថឆកពិនិត្យពស្តវញិ្ញា ណ្តរូវរានគូសរញ្ជា ក់ពៅក្ុងពសៀវពៅព័ត៌ម្នស្ម្រ់ឪពុកម្្យ ព�តុអ្ើរានជាកូន

 
ររស់ខញាុ ំ្តរូវការការថឆកពិនិត្យពស្តវញិ្ញា ណ? ម្នលទ្ភាពថែលការថឆកពិនិត្យ ្រថ�លជាមិនអាចរកព�ើញរញ្ហា

 ពស្តវញិ្ញា ណថែលម្ន្ស្រ់ពនាះពទ និង / ឬ ថាកូនររស់អ្កអាចម្នរញ្ហា ពស្តវញិ្ញា ណពៅពពលព្កាយននជើវតិ  
ពរើពទាះជាលទ្ផ្លននការពធ្ើពតស្ពនះគឺជាការធម្មរាក្ើ។ សូមរន្ពិនិត្យពមើល្ពឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗររស់ទារកអ្ក។ 

 សូមថស្ងរកែំរូនា្ម នម្នពើអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់អ្ក ្រសិនពរើអ្កម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណ 
ររស់កូនអ្កពៅអាយុណ្មួយ។ (http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/
MCFhealth/child/pages/hearing-services.aspx)

ករាតា ហាេិ្យ័ផ្នែកនសាតេញិ្ញា ណត្តរូេបាេសមា្គ លដ់ឹង   រាទ/ចាស៎ 

ពៅពពលអ្កគូសយកចពមលែើយថា រាទ/ចាស៎ សូមពិព្ោះពោរល់ជាមួយអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់អ្កពែើម្ើ 
ពរៀរចំឱ្យម្នការពធ្ើពតស្ពស្តវញិ្ញា ណស្ម្រ់អាយុសម្សរ ពៅអាយុ១០-១២ថខ (រានថក)។

នលខទូរស័ពទាអនែកសត្មបសត្មរួល៖  

http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/child/pages/hearing-services.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/child/pages/hearing-services.aspx


 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ១-៤ស្្រាហ៍
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ការពគងពោយសុវត្ថិភាព
សូមចងចាថំា កថនលែងថែលម្នសុវត្ថិភាពរំផុ្តស្ម្រ់កូនររស់អ្កពគងទាងំយរ់ និងន្្ង គឺពៅកថនលែងពគងថែល 
ម្នសុវត្ថិភាពផ្្ទ ល់ខលែួនររស់ពួកពគ។

វធិើ្រាមំួយោ៉ា ងពែើម្ើឱ្យទារកពគងពោយសុវត្ថិភាព និងពែើម្ើកាត់រន្ថយហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់គឺ:

• ោក់ទារកឱ្យពគងផ្្ង រមុខ
• រកសាពោយកំុ្គរកបាល និងមុខ
• កំុោក់ទារកពៅកថនលែងម្នថផ្្សងរារ ើមុន និងព្កាយពកើតមក
• ររោិឋា នពគងពពលយរ់ និងន្្ងថែលម្នសុវត្ថិភាព 
• ោក់ទារកឱ្យពគងពៅក្ុងថ្គតូចថែលម្នសុវត្ថិភាព ពៅក្ុងរន្ទរ់ពែកររស់ឪពុកម្្យ
• រំពៅទារកនឹងទឹកពោះ

ស្ម្រ់ទើកថនលែងថែលអាចរករានព័ត៌ម្នរថន្ថម អំពើការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព សូមពមើលទំព័រ 12។

ខញាុ ំអាយុ២សរ្ា�៍
កឌិច្ករារមួយចំនួនខដលខ្ញំអរាចនឹងនធវើ្រាន
• ភាញា ក់ពោយសូរស័ព្ទខាលែ ងំ

• ចារ់ពផ្្ើមសមលែឹងពមើលមុខពោយយកចិត្ទុកោក់

• ក្ារ់្ម្មនែអ្ក ពៅពពលោក់មកក្ុងនែខញាុ ំ

គំនឌិតមួយចំនួនសតមរាប់ករារចំណរាយនពលជរាមួយខ្ញំ
• និោយមកកាន់ខញាុ ំ ពពលណ្ខញាុ ំភាញា ក់ពើពគង

• ពឆលែើយតរពៅនឹងសពមលែង និងោក្យសម្ើររស់ខញាុ ំពោយចមលែងរាមអ្ើថែលខញាុ ំពធ្ើ
• ឱររតឹថ្ាក់្្មខញាុ ំ

សូមនឌិយរាយជរាមួយគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ 
ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់ខ្ញំ តបសឌិននបើខ្ញំ:
• ពំុម្ន្រតិកម្មពៅនឹងសូរសពមលែងខាលែ ងំ

• ពំុញុាអំាហាររានលព្ទ

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) ធនធាន៖ www.lovetalksingreadplay.com.au
ម្នកំថណនន្រ៉ាូ្កាមពនះស្ម្រ់្ករុម្គរួស្រជនជាតិពែើម ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថម សូមពរើកចូលវុរិនស៖
http://www.deadlytots.com.au/Page/deadlytotsapp

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.deadlytots.com.au/Page/deadlytotsapp
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ការពៅពិនិត្យសុខភាពអាយុ១ ពៅ៤សរ្ា�៍
ការពៅពិនិត្យសុខភាពពលើកែំរូងររស់អ្ក ជាមួយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ រាមធម្មរាពធ្ើព�ើង

 ពៅក្ុងផ្្ទះ្គរួស្រ។ ពនះជាពពលលម្ួយស្ម្រ់ឪពុកម្្យ  និងគិលានុរោឋា កពែើម្ើឱ្យរានស្គា ល់ោ្ និងនិោយអំពើ
 ការ្ពរួយរារមភាណ្មួយ។

្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្ន:

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការរញ្ចុ កអាហារទារកររស់អ្ក - រមួទាងំការរំពៅនឹងពោះផ្ងថែរ
• ការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព និងជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (SUDI)
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
• សុវត្ថិភាព
• ការធំលូតលាស់

ករាររីកចនតមើន
• ការថ្សកយំ
• ការលួងពលាមចិត្ទារកររស់អ្ក
• ការនិោយពៅកាន់ទារកររស់អ្ក - ការ្រា្ស័យទាក់ទង ភាស្ និងការពលង

តកុមតគួសរារ
• ការព្រើ្រាស់ ‘កំណត់្រាសុខភាពផ្្ទ ល់ខលែួន’
• តួនាទើររស់គិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP និងអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពឯពទៀត
• សុខភាពផ្លែូវចិត្ររស់ឪពុកម្្យ
• សុខភាពទូពៅររស់ម្ដា យ - រររអាហារ ការស្ម្ក ការថ្រកសាពោះ ការពធ្ើលំហាត់្រាណ សុខភាពម្ត់
• ្ករុម និងរណ្្ញោំ្ ទឪពុកម្្យ
• ការជក់រារ ើ
• ការង្រ / ការថ្ទាកុំម្រ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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សំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់ 
អ្នកសតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ១-៤ស្្រាហ៍។
ពតើអ្ករានរំពពញសំណួរទាងំឡាយអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាព  
ពៅទំព័រ 21 ព�ើយឬពៅ?

នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់ទារកខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណ 
ររស់ទារកខញាុ ំ

បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់ទារកខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំោក់ទារកររស់ខញាុ ំឱ្យពគងផ្្ង រមុខ នទ | បាទ/ចាស៎

ការបញុ្ក បាទ/
ចាស៎

  នទ

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ  ពតើទារកររស់អ្ករានទទួលអ្ើមួយែូចតពៅពនះឬពទ?

ក) វ ើរាមើន ឬអាហាររថន្ថមជាតិថរ ៉ា ឬថ្ាពំពទ្យ (្រសិនពរើត្មរូវ)

ខ) ទឹកធម្មរា ឬទឹកថផ្្ម / ទឹកោក់រសជាតិ ឬទឹកថផ្លែពឈើ ឬថត / ទឹកឆុង 

គ)  ពមសៅទឹកពោះស្ម្រ់ទារក ឬទឹកពោះពោពផ្្សងពទៀត  
(ឧទា�រណ៍ទឹកពោះពោ ទឹកសថណ្ក ទឹកពោះពោរងហាួត ទឹកពោះពោខារ់។ល។)

�) អាហាររងឹ ឬអាហារទន់ល្មម

ការថណនារំច្ចុរ្ន្គឺថា ទារក្តរូវរំពៅថតទឹកពោះម្្យរ៉ាុពណ្ណ ះរ�ូតែល់អាយុ៦ថខ (អាចញុាវំ ើរាមើន ថ្ារំំរ៉ានស្រធាតុថរ ៉ា 
 ឬថ្ាពំពទ្យ) ព�ើយរន្រំពៅនឹងទឹកពោះ (ខណៈពពលថែលទទួលអាហាររំពពញរថន្ថមសម្សរ) រ�ូតែល់អាយុ១២ថខ  

ឬពលើសពើពនះ។  NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

ត្តរូេបំពញនោយអនែកេជិ្្ជ ជីេៈផ្នែកសុខភាព៖ ្មមារា ពិេិត្យន�ើងេញិ បញ្ជូ េ
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ១ ន�ៅ៤ស្្រាហ៍
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / ពភទ   រ / ស 

ការវាយតទម្សុខភាព ្មមារា ពិេិត្យ
ន�ើងេញិ

បញ្ជូ េ

ទម្ងន់ គ្ក %

្រថវង សម %

ររមិ្្តកបាល សម %

រពងហាើយទារក 

ថភ្ក (ការសពងកាតពមើល / ចលនា្ោរ់ថភ្ក / ្រ្សើថភ្កស)

សរនស្មពរះែូង (ពវជជារណ្ឌិ តរ៉ាុពណ្ណ ះ)

ផ្្ចិត

ជើពចរពៅលែ

ការពធ្ើពតស្្តោកពែើម្ើរកពមើលការភាលែ ត់ឆ្ឹង

ពងស្្សធាលែ ក់ចុះទាងំ្សរុង  ស / ឆ  

្រោរ់រន្ពូជ

តំរន់រន្គូ្

ថស្ក

ភាពពញាច
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កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុសមរម្យ
ពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ?  
(ជំងឺរលាកព្លែើម្រពភទ B រ៉ាុពណ្ណ ះ)

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

 ពស្តវញិ្ញា ណ

 ចក្ខុវញិ្ញា ណ

 ្តោក

 សុខភាពម្ត់

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/ចរាស៎ ន�

ពោរល់ 

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ៦-៨ស្្រាហ៍
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ការពៅពិនិត្យសុខភាពអាយុ៦-៨សរ្ា�៍
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ ំ (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការរញ្ចុ កអាហារទារកររស់អ្ក - រមួទាងំការរំពៅនឹងពោះផ្ងថែរ

• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ

• ការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព និងជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (SUDI)

• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក

• ការធំលូតលាស់

ករាររីកចនតមើន
• ការថ្សកយំ

• ការលួងពលាមចិត្ទារកររស់អ្ក

• ការនិោយពៅកាន់ទារកររស់អ្ក - ការ្រា្ស័យទាក់ទង ភាស្ និងការពលងជា្គរួស្រ

តកុមតគួសរារ
• ្ករុមឪពុកម្្យ
• សុខភាពររស់ម្ដា យ (រររអាហារ ការស្ម្ក ការពរៀរចំថផ្នការ្គរួស្រ ការពធ្ើលំហាត់្រាណ)
• សុខភាពផ្លែូវចិត្ររស់ឪពុកម្្យ
• ការជក់រារ ើ
• ការចិញ្ច ឹមរើរាច់កូនពោយវជិជាម្ន និងការរពងកាើតទំនាក់ទំនងជិតស្ិទ្ជាមួយទារកររស់អ្ក

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ៨សរ្ា�៍ 
ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលទារកភាគព្ចើនពធ្ើពៅ្តង់អាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	  ចារ់ពផ្្ើមញញឹមោក់មនុស្ស
�	  អាចស្ងរ់ស្្ង ត់មួយរយៈខលែើពោយខលែួនឯង (អាចយកនែោក់ចូលពៅម្ត់ និងរឺតពលើនែ)
�	 ពយោោមសមលែឹងពមើលឪពុក ឬម្្យ។

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	និោយកថកកករែថែលៗ ពធ្ើសពមលែង កា-កា-កា
�	 ថររកបាលពៅរកសពមលែង

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារគឌិត ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	សមលែឹងពមើលមុខពោយយកចិត្ទុកោក់
�	  ចារ់ពផ្្ើមសមលែឹងពមើលរាមវត្ថុ ព�ើយទទួលស្គា ល់មនុស្សពើចម្្ង យ
�	 ចារ់ពផ្្ើមពធ្ើសកម្មភាពែូចជាអផ្្ុសក (ថ្សកយ ំមួព ៉៉ា ) ្រសិនពរើមិនផ្លែ ស់រ្ូរសកម្មភាព

ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	 អាចទរ់កបាលព�ើងពលើ និងចារ់ពផ្្ើមយកនែទាងំពើររុញទរ់ពលើកែងខលែួន ពពលណ្ពែកផ្កា រ់ពៅពលើកបាលពោះ
�	 ពធ្ើឱ្យម្នចលនារលូន ជាមួយនែ និងពជើង

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក  
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុពឆលែើយតរពៅនឹងសូរសពមលែងខាលែ ងំ
�	ពំុពមើលវត្ថុពៅពពលវាផ្លែ ស់រ្ូរទើកថនលែង
�	ពំុញញឹមោក់មនុស្ស
�	ពំុយកនែោក់ពៅម្ត់
�	មិនអាចទរ់កបាលព�ើងពលើ ពពលណ្យកនែទាងំពើររុញទរ់ពលើកែងខលែួន ពៅពពលពែកពលើកបាលពោះ 

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program 
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
នឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះមុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក 
សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ៦ ន�ៅ៨ស្្រាហ៍។
ខញាុ ំរានពិនិត្យសុខភាពព្កាយពពលស្ម្លកូនរចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំក៏្តរូវរានពិនិត្យពមើលរចួព�ើយថែរ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើទារកររស់ខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំថររមុខត្មង់ពៅកាន់ពនលែឺ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំញញឹមោក់ខញាុ ំ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំពមើលមុខខញាុ ំ និងសមលែឹងពមើលចំថភ្កខញាុ ំ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំរានកត់សម្គា ល់ព�ើញថា្រ្សើថភ្កមួយ ឬទាងំពើរររស់ទារកខញាុ ំ ម្នពណ៌ស បាទ/ចាស៎ | នទ

ទារកររស់ខញាុ ំ និងខញាុ ំសរបាយរ ើករាយពៅជំុជាមួយោ្ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំអាន និោយ និងពលងជាមួយទារកររស់ខញាុ ំ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំោក់ទារកររស់ខញាុ ំឱ្យពែកផ្្ង រមុខ នទ | បាទ/ចាស៎

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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អ្នកអរាចមរានបំណងចង់នឌិយរាយជរាមួយគឌិលរានុបដ្រាក ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអំពទីអរារម្ណ៍ខរាងផ្ូវ 
ចឌិត្ នឌិងផ្ូវករាយរបស់អ្នក នហើយអ្នកអរាចនឹងមរានសំណួរ�រាំងឡរាយអំពទីរនបៀបល្អបំផុតសតមរាប ់
ករារខថ�រាំកូនរបស់អ្នក។

កំណត់ព�តុររស់ឪពុកម្្យ 

ករារប្្ញក បាទ/
ចាស៎

   នទ

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ  ពតើទារកររស់អ្ករានទទួលអ្ើមួយែូចតពៅពនះឬពទ?

ក) វ ើរាមើន ឬអាហាររថន្ថមជាតិថរ ៉ា ឬថ្ាពំពទ្យ (្រសិនពរើត្មរូវ)

ខ) ទឹកធម្មរា ឬទឹកថផ្្ម / ទឹកោក់រសជាតិ ឬទឹកថផ្លែពឈើ ឬថត / ទឹកឆុង 

គ) ពមសៅទឹកពោះស្ម្រ់ទារក ឬទឹកពោះពោពផ្្សងពទៀត (ឧទា�រណ៍  
     ទឹកពោះពោ ទឹកសថណ្ក ទឹកពោះពោរងហាួត ទឹកពោះពោខារ់។ល។)

�) អាហាររងឹ ឬអាហារទន់ល្មម

ការថណនារំច្ចុរ្ន្គឺថា ទារក្តរូវរំពៅថតទឹកពោះម្្យរ៉ាុពណ្ណ ះរ�ូតែល់អាយុ៦ថខ (អាចញុាវំ ើរាមើន ថ្ារំំរ៉ានស្រធាតុថរ ៉ា 
 ឬថ្ាពំពទ្យ) ព�ើយរន្រំពៅនឹងទឹកពោះ (ខណៈពពលថែលទទួលអាហាររំពពញរថន្ថមសម្សរ) រ�ូតែលអ់ាយុ១២ថខ  

ឬពលើសពើពនះ។ 
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ៦ ន�ៅ៨ស្្រាហ៍
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត       /         / ពភទ   រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យ
នឡើងវិញ

ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

្រថវង សម %

ររមិ្្តកបាល សម %

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្ក 
ពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើលពោយ 
ថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

សរនស្មពរះែូង (ពវជជារណ្ឌិ តរ៉ាុពណ្ណ ះ)

ការពធ្ើពតស្្តោកពែើម្ើរកពមើលការភាលែ ត់ឆ្ឹង

ពងស្្សធាលែ ក់ចុះទាងំ្សរុង  ស / ឆ



70

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ 
ព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុសមរម្យ
ពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ? 

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

 ពស្តវញិ្ញា ណ

 ចក្ខុវញិ្ញា ណ

 ្តោក

 សុខភាពម្ត់

   នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/
ចរាស៎

ន�

ពោរល់ 

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ 

អរាយុ៤ខខ

(រក្រា�ុកករាលបរិនចឆេ� 
នដើម្បទីចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ)
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ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគអាយុ៤ថខ
គព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ រែឋា NSW ថណនាថំាកុម្រ្តរូវរានចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពៅអាយុែូចខាងព្កាមពនះ៖

• ពកើតមក
• ៦សរ្ា�៍
• ៤ថខ
• ៦ថខ
• ១២ថខ
• ១៨ថខ
• ៤ឆ្្។ំ

តប្ូតករាម Save the Date to Vaccinate  
(រក្រា�ុកករាលបរិនចឆេ� នដើម្បទីចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ)
ព�តុអ្ើអ្កគួរថតទាញយក្រ៉ារូ្កាម ‘Save the Date to Vaccinate’

• វាឥតគិតន្លែ និងង្យ្សរួលព្រើ។
• ពែើម្ើរពងកាើតគព្ម្ងផ្្ទ ល់ខលែួនស្ម្រ់កូនម្្ក់ៗ។
• វាពផ្ញាើមកអ្កនូវការរលឹំកពែើម្ើកំណត់ការណ្ត់ជួរ។
• វាផ្្ល់នូវព័ត៌ម្នអំពើចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពោយ្ោន់ថតព្រើ 

ចុង្ម្មនែររស់អ្ករ៉ាុពណ្ណ ះ។
• វាផ្្ល់ជូនសពមលែងលួងពលាម / ស្ងរ់ស្្ង ត់ពោយឥតគិតន្លែ។

ពែើម្ើទាញយករ៉ាូ្កាម សូមពរើកចូល
www.immunisation.health.nsw.gov.au

http://www.immunisation.health.nsw.gov.au
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ករារប្្ញក ្រា�/
ចរាស៎

ន�

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ  ពតើទារកររស់អ្ករានទទួលអ្ើមួយែូចតពៅពនះឬពទ?

ក) វ ើរាមើន ឬអាហាររថន្ថមជាតិថរ ៉ា ឬថ្ាពំពទ្យ (្រសិនពរើត្មរូវ)

ខ) ទឹកធម្មរា ឬទឹកថផ្្ម / ទឹកោក់រសជាតិ ឬទឹកថផ្លែពឈើ ឬថត / ទឹកឆុង 

គ) ពមសៅទឹកពោះស្ម្រ់ទារក ឬទឹកពោះពោពផ្្សងពទៀត (ឧទា�រណ៍  
     ទឹកពោះពោ ទឹកសថណ្ក ទឹកពោះពោរងហាួត ទឹកពោះពោខារ់។ល។)

�) អាហាររងឹ ឬអាហារទន់ល្មម

ខញាុ ំអាយុ៤ថខ 
ន�ោះបទីជរាពុំមរានគនតមោងករារពឌិនឌិត្យនមើលនមើលននៅអរាយុ៤ខខក្ទី អ្នកគួរន�ៅជួប 
នវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ  
តបសឌិននបើអ្នកមរានករារតពួយ្រារម្ភណរាមួយ។

ករារបំន្ៅកូននឹងនដោះ
ពនះ្តរូវរានថណនាថំា អ្ក្តរូវរំពៅទារកររស់អ្កនឹងទឹកពោះម្្យ 
ថតរ៉ាុពណ្ណ ះ ព�ើយមិន្តរូវរំពៅជាមួយទឹកពោះពោពផ្្សងពទៀត អាហារ  
ឬពភសជជាៈណ្ព�ើយរ�ូតែល់អាយុ៦ថខ។ ពៅ្រថ�លអាយុ៦ថខ  
ពនះ្តរូវរានថណនារំថន្ថមពទៀតថាអ្កចារ់ពផ្្ើមរញ្ចុ កអាហាររងឹ  
ខណៈពពលរន្រំពៅនឹងទឹកពោះម្្យរ�ូតែល់អាយុ១២ថខ ឬយូរជាង 
ពនះ។ ពែើម្ើថស្ងរកព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើការចារ់ពផ្្ើមរញ្ចុ កអាហារ្គរួស្រ  
សូមពមើលទំព័រ 19។



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ៦ខខ
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ការពៅពិនិត្យសុខភាពអាយុ៦ថខ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ ំ (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការពគង
• ការពគងថែលម្នសុវត្ថិភាព និងជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (SUDI)
• ការជួយទារកររស់អ្កឱ្យញុាអំាហារថែលម្នសុខភាពល្
• ការថ្រកសាពធ្មញររស់ទារកអ្ក
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• សុវត្ថិភាព
• ការធំលូតលាស់
• មិនពធ្ើអ្ើថែលខញាុ ំធាលែ រ់អាចពធ្ើរាន

តកុមតគួសរារ
• ទំនាក់ទំនង និងការ្រថជងោ្រវាងរងរ្ូនរពងកាើត
• សកម្មភាពពលង
• សុខភាពផ្លែូវចិត្ររស់ឪពុកម្្យ
• ការពៅកថនលែង្ករុមកុម្រតូចៗ
• ការជក់រារ ើ
• ការចិញ្ច ឹមរើរាច់កូនពោយវជិជាម្ន និងការរពងកាើតទំនាក់ទំនងជិតស្ិទ្ជាមួយទារកររស់អ្ក
• រង្ហា ញឱ្យព�ើញការចង់ែឹងអំពើវត្ថុទាងំឡាយ ព�ើយពយោោមចារ់យកវត្ថុថែលពៅផុ្តពើនែ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ៦ថខ

ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលទារកភាគព្ចើនពធ្ើពៅ្តង់អាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ែឹងមុខថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ ព�ើយចារ់ពផ្្ើមែឹង្រសិនពរើនរណ្ម្្ក់ជាមនុស្សចថមលែក
�	ចូលចិត្ពលងជាមួយអ្កែនទ ជាពិពសសឪពុកម្្យ
�	ពឆលែើយតរពៅនឹងអារម្មណ៍ររស់មនុស្សពផ្្សងពទៀត ព�ើយជាញឹកញារ់ហាក់រើែូចជាសរបាយរ ើករាយ 
�	ចូលចិត្ពមើលខលែួនឯងក្ុងកញ្ចក់

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	ពឆលែើយតរពៅនឹងសពមលែងពោយរពញ្ចញសូរសពមលែង
�	ចងភាជា រ់្សៈរមួោ្ពៅពពលពធ្ើសពមលែងកថកកករ (“អា”, “ពអ”, “អូ”) និងចូលចិត្ពធ្ើរាមពវន 

ជាមួយឪពុកម្្យ ពពលណ្ពធ្ើសពមលែង
�	ពឆលែើយតរពពលណ្ពៅចំព ្្ម ះ
�	ពធ្ើសពមលែងពែើម្ើរង្ហា ញនូវពសចកដាើអំណរ និងការមិនពពញចិត្
�	ចារ់ពផ្្ើមនិោយសពមលែងព្យញជានៈ (និោយរ៉ាពរា៉ា ចនឹងសពមលែង "ម", "រ")

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	ពមើលជំុវញិវត្ថុទាងំឡាយថែលពៅជំុវញិ
�	ោក់វត្ថុចូលពៅក្ុងម្ត់  
�	រង្ហា ញឱ្យព�ើញការចង់ែឹងអំពើវត្ថុទាងំឡាយ ព�ើយពយោោមចារ់យកវត្ថុថែលពៅផុ្តពើនែ
�	ចារ់ពផ្្ើម�ុចវត្ថុពើនែមួយ ពៅនែមួយពទៀត

ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	រពមៀលខលែួនចុះព�ើងពៅសងខាង (ពើមុខពៅព្កាយ ពើព្កាយពៅមុខ)
�	ចារ់ពផ្្ើមអងគាុយពោយោ្ម នការោំ្ ទ
�	ពៅពពលពងើរឈរ ឈរទរ់ទម្ងន់ពលើពជើងទាងំពើរ ព�ើយអាចពលាត�ក់ចុះព�ើង
�	រពមៀលខលែួនចុះព�ើង ពពលខលែះវារ្យព្កាយ មុននឹងវារពៅមុខ
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ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក  
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុពយោោមចារ់យកវត្ថុថែលពៅថក្រនែ
�	ពំុរង្ហា ញពសចកដាើ្សឡាញ់ចំពោះអ្កថ្ទាំ
�	ពំុពឆលែើយតរពៅនឹងសពមលែងពៅជំុវញិខលែួន
�	ម្នការលំរាកក្ុងការោក់វត្ថុចូលពៅក្ុងម្ត់
�	ពំុរពញ្ច ញសពមលែង្សៈ (“ អា”, “ពអ”, “អូ”)
�	ពំុរពមៀលខលែួនចុះព�ើងពៅសងខាង
�	ពំុពសើច ឬមិនរនលែឺសូរសពមលែងពញ៉ាកៗ
�	ហាក់រើែូចជារងឹខាលែ ងំណ្ស់ ពោយម្នស្ច់ែំុរតឹតឹង
�	ហាក់រើែូចជាទន់ខាលែ ងំណ្ស់ ែូចជាកូន្កមំុពក្មងពលងញាត់ស្ច់្កណ្ត់។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក 
ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ៦ខខ។
ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើកូនររស់ខញាុ ំ បាទ/ចាស៎| នទ

ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎

ទារកររស់ខញាុ ំថររមុខត្មង់ពៅកាន់ពនលែឺ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំរានកត់សម្គា ល់ព�ើញថា្រ្សើថភ្កមួយ ឬទាងំពើរររស់ទារកខញាុ ំ ម្នពណ៌ស បាទ/ចាស៎| នទ

ទារកររស់ខញាុ ំ និងខញាុ ំសរបាយរ ើករាយពៅជំុជាមួយោ្ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំអាន និោយ និងពលងជាមួយទារកររស់ខញាុ ំ នទ | បាទ/ចាស៎s

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎| នទ

ខញាុ ំោក់ទារកររស់ខញាុ ំឱ្យពែកផ្្ង រមុខ នទ | បាទ/ចាស៎

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារប្្ញក មិេអាចចាបំាេ បាទ/
ចាស៎

នទ

ពៅពពលទារកររស់អ្កម្នអាយុ៤ថខ ពតើវារានពៅទឹកពោះ 
ម្្យឬពទ? (អ្ក្រថ�លជារានពឆលែើយសំណួរពនះ  
ពៅក្ុងផ្្ទ ងំការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគអាយុ៤ថខ)?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះ
ម្្យឬពទ?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ  ពតើទារកររស់អ្ករាន 
ទទួលអ្ើមួយែូចតពៅពនះឬពទ?

ក) វ ើរាមើន ឬអាហាររថន្ថមជាតិថរ ៉ា ឬថ្ាពំពទ្យ 
    (្រសិនពរើត្មរូវ)

ខ) ទឹកធម្មរា ឬទឹកថផ្្ម / ទឹកោក់រសជាតិ 
     ឬទឹកថផ្លែពឈើ ឬថត / ទឹកឆុង 

គ)  ពមសៅទឹកពោះស្ម្រ់ទារក ឬទឹកពោះពោពផ្្សងពទៀត 
(ឧទា�រណ៍ ទឹកពោះពោ ទឹកសថណ្ក ទឹកពោះពោរងហាួត 
ទឹកពោះពោខារ់។ល។)

�) អាហាររងឹ ឬអាហារទន់ល្មម

ការថណនារំច្ចុរ្ន្គឺថា ទារក្តរូវរំពៅថតទឹកពោះម្្យរ៉ាុពណ្ណ ះរ�ូតែល់អាយុ៦ថខ (អាចញុាវំ ើរាមើន ថ្ារំំរ៉ានស្រធាតុថរ ៉ា 
 ឬថ្ាពំពទ្យ) ព�ើយរន្រំពៅនឹងទឹកពោះ (ខណៈពពលថែលទទួលអាហាររំពពញរថន្ថមសម្សរ) រ�ូតែល់អាយុ១២ថខ  

ឬពលើសពើពនះ។  
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ៦ខខ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត       /         / ពភទ   រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យ
នឡើងវិញ

ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

្រថវង សម %

ររមិ្្តកបាល សម %

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្ក 
ពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើលពោយ 
ថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"

ការពធ្ើពតស្្តោកពែើម្ើរកពមើលការភាលែ ត់ឆ្ឹង

ពងស្្សធាលែ ក់ចុះទាងំ្សរុង  ស / ឆ
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កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញ្រវត្ិសុខភាព្គរួស្រ 
និងករ្ាហានិភ័យព�ើយឬពៅ?

នតើ្រានបំនពញសំណួរសតមរាប់ឪពុកម្រាយ 
នហើយឬននៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុ
សមរម្យពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ? 

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

្តោក

សុខភាពម្ត់

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/
ចរាស៎

ន�

ពោរល់ 

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /
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នធ្ញរបស់កូនអ្នក - រក្រាវរាឱ្យមរានសុខភរាពល្អ
ពធ្មញម្នសុខភាពល ្គឺម្នស្រៈសំខាន់ស្ម្រ់សុខភាពទូពៅ និងការរ ើកចព្មើនថផ្្កនិោយស្ើ។ 
រញ្ហា ពធ្មញភាគព្ចើនអាចការោររាន។ ការសម្គា ល់ែឹងទាន់ពពល ចំពោះហានិភ័យននជំងឺពធ្មញ និងការ 
រកព�ើញជំងឺរានមុនពពល អាចការោរការរំផ្លែ ញរ ើករាលោលែល់ពធ្មញ និងការពយោរាលពធ្មញថែល 
អស់តនមលែព្ចើនក្ុងមន្ទើរពពទ្យព្កាមការព្រើថ្ាសំនលែរ់ទូពៅ។

ពោយពឆលែើយពៅនឹងសំណួរអំពើពធ្មញពៅក្ុងពសៀវពៅពនះ អ្កអាចជួយសម្គា ល់ែឹងរញ្ហា ែ៏ម្នសក្ា 
នុពលណ្មួយ និងពរៀនែឹងពើរពរៀរថ្ទាពំធ្មញររស់កូនអ្កឱ្យរាន្តឹម្តរូវ។

នតើនធ្ញ�រារកដុះនចញមកននៅនពលណរា?

លំដរាប់សន
ករារដុះនចញ
នធ្ញធម្តរា

ន្្ោះនធ្ញ នធ្ញដុះនចញ
មកក្នញងអរាយុ
តបខហលជរា

១,២,៣,៤ ពធ្មញមុខ ៦-១២ថខ

៥,៦ ពធ្មញថាគា ម
ែំរូងររស់

ទារក

១២-២០+ ថខ

៧,៨ ពធ្មញចងកាូម ១៨-២៤ថខ

៩,១០ ពធ្មញថាគា ម
ទើពើរររស់

ទារក

២៤-៣០ថខ

អាយុមធ្យមខាងពលើពនះ ្ោន់ថតជាពសចក្ើថណនារំ៉ាុពណ្ណ ះ។ សូមកំុ្ពរួយរារមភា ពរើពធ្មញររស់កូនអ្កែុះ 
ពចញមុន ឬព្កាយអាយុទាងំពនះ។

ដបបំន្ៅ នឌិងក្បរាលនដោះនកៅស៊ូ
ទឹកពោះម្្យ គឺជាអាហារលរ្ំផុ្តស្ម្រ់ទារកររស់អ្ក។ ្រសិនពរើកូនររស់អ្កពំុរំពៅនឹងពោះពទ៖

• ោក់ទឹកពោះម្្យ ពមសៅទឹកពោះស្ម្រ់ទារក ឬទឹកខតប្ុនណណោះពៅក្ុងែរររស់ទារកអ្ក
• ្តរូវពលើករើទារកររស់ជានិច្ចពៅពពលោក់រំពៅ និងយកែរពចញពៅពពលទារកររស់អ្ករំពៅថឆ្ត
• ការោក់ទារកររស់អ្កឱ្យពែកពរៀមែរ ថែលអាចរងកាឱ្យពធ្មញពុក (ែងកាូវសុើពធ្មញ)
• ការោក់ទឹក�្មុ ំglycerine (គលែើពសរ ើន) ទឹកពោះពោខារ់ ឬវត្ថុរាវស្ិតថផ្្មពផ្្សងពទៀតជារ់ពៅពលើ

 កបាលពោះពរៅស៊ូអាចរងកាឱ្យពធ្មញពុក (ែងកាូវសុើពធ្មញ)
• ចារ់ពើអាយុ៦ថខពៅ កុម្រភាគព្ចើនអាចពរៀនអនុវត្ព្រើថពង - ព�ើយពៅអាយុ្រថ�ល១២ថខ 

សូមព្រើថពងជំនួសែរវញិ។
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ករារដុះនធ្ញ
• ្រសិនពរើកូនររស់អ្កពំុសុខ្សរួលពៅពពលែុះពធ្មញ សូមឱ្យកងតូចមួយស្ម្រ់ខាពំៅពពលែុះពធ្មញ 

ឬ្កណ្ត់ជូត្តជាក់។

• ្រសិនពរើម្នពរាគសញ្ញា ឯពទៀត សូមពិព្ោះពោរល់ជាមួយពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាព
 

កុម្រ និង្គរួស្រ ។

អរាហរារ នឌិងនភសជជៈ
• ផ្្ល់អាហារថែលម្នសុខភាពល ្និងអាហារព្រៅពពលចារ់ពើអាយុ្រថ�ល៦ថខពៅ។

• កំុោក់ជាតិថផ្្មពៅក្ុងអាហារររស់ទារក។

• ទឹកម្៉ា សុើន (ោឱំ្យពុះ រនា្ទ រ់មកទុកវាឱ្យ្តជាក់ រ�ូតទារកម្នអាយុ១២ថខ) គឺជាពភសជជាៈលរ្ំផុ្តស្ម្រ់ផឹ្ក 
រវាងពពលញុាអំាហារ និងពពលចូលពគង។

• ទុកអាហារពិពសស រថង្មព្រៅពពល និងពភសជជាៈ ស្ម្រ់ថតពពលពិពសសរ៉ាុពណ្ណ ះ។

ដំបូន្រានសំខរាន់ៗសតមរាប់ករារដុសនធ្ញ
• រកសាពធ្មញ និងអញ្្ច ញពធ្មញផ្្ទ ល់ខលែួនររស់អ្កឱ្យរានស្្ត និងម្នសុខភាពល។្ ពមពរាគពើម្ត់ររស់អ្ក 

 
អាចឆលែងពៅម្ត់ទារកររស់អ្ករាមរយៈកបាលពោះពរៅស៊ូ ែរ និងស្លែ រ្ោ។

• កាលណ្ពធ្មញែំរូងររស់កូនអ្កពលចពចញមកព�ើយ សូមសម្្តវាពោយព្រើ្ចាសែុសពធ្មញទន់ទំ� ំ
ស្ម្រ់កូនពក្មង រ៉ាុថន្ពោយមិនព្រើថ្ាែុំសពធ្មញ។

• ចារ់ពើអាយុ១៨ថខពៅ សូមសំអាតពធ្មញកូនររស់អ្កពើរែងក្ុងមួយន្្ង  
ពោយព្រើថ្ាែុំសពធ្មញម្នជាតិ�លែុយអ័រកម្លែ ងំពខសាយ ចំនួនទំ�រំ៉ាុន 
្ោរ់សថណ្ក។ ព្រើ្ចាសែុសពធ្មញទន់ទំ�សំ្ម្រ់កូនពក្មង  
គួរថតពស្ដា ះវាពចាល រ៉ាុថន្មិន្តរូវពលរចូល ព�ើយកំុខ្ពុរលាងជ្មះម្ត់។

• អាចថណនាឱំ្យព្រើថ្ាែុំសពធ្មញមុនពពល ពោយថផ្្កពលើែំរូនា្ម ន 
ររស់អ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពថែលរានរណុ្ះរណ្្លអំពើសុខ 
ភាពម្ត់ ឬអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពម្ត់។

• មនុស្សពពញវយ័គួរព្រើថ្ាែុំសពធ្មញស្ម្រ់កុម្រអាយុព្កាម៦ឆ្្ ំ
ព�ើយរកសាទុកថ្ាែុំសពធ្មញឱ្យផុ្តពើនែកុម្រ។

• ចារ់ពើអាយុ្រថ�ល៣ឆ្្ពំៅ កូនពក្មងអាចព្រើ្ចាស់ែុសពធ្មញមួយចំនួនពោយខលែួនឯង រ៉ាុថន្ពួកពគពៅថត 
្តរូវការជំនួយពើមនុស្សពពញវយ័ពែើម្ើែុសពធ្មញររស់ពួកពគ រ�ូតែល់ពួកពគគឺម្នអាយុ្រថ�ល៧ឆ្្ ំ 
ពៅ៨ឆ្្។ំ

• រកពមើលសញ្ញា ែំរូងននការពុកពធ្មញ (ែងកាូវសុើពធ្មញ) - គឺស្្មអុចៗពណ៌ស ឬពណ៌ពរ្ាតថែលពំុរានែុស 
ពចញពោយ្ចាស។ ថស្ងរកែំរូនា្ម នថផ្្កវជិាជា ជើវៈឱ្យរានឆ្រ់ រាមលទឋាភាពពធ្ើរាន។

• ចូរ្រាកែថា កូនររស់អ្កទទួលការវាយតនមលែអំពើម្នហានិភ័យននសុខភាពម្ត់ ថែលចាត់ថចងព�ើងពោយ 
អ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពថែលរានរណុ្ះរណ្្លអំពើសុខភាពម្ត់ ឬអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពម្ត់ឱ្យរាន 
ទាន់ន្្ងខួរកំពណើ តពលើកទើមួយររស់ពួកពគ។



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ១២ខខ
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ការពៅពិនិត្យសុខភាពអាយុ១២ថខ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់កូនររស់ខញាុ  ំ(ពរៀនែឹងពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួរឪពុកម្្យរថន្ថមពទៀត
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការញុាថំែលម្នសុខភាពល ្/ ការពលើកទឹកចិត្ែល់ការពលងថែលសកម្ម
• រពរៀរថ្រកសាពធ្មញររស់កូនអ្ក
• ការពគង
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
• សុវត្ថិភាព
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• ការធំលូតលាស់

តកុមតគួសរារ
• ទំនាក់ទំនង និងការ្រថជងោ្រវាងរងរ្ូនរពងកាើត
• ការចិញ្ច ឹមរើរាច់កូនពោយវជិជាម្ន និងការរពងកាើតទំនាក់ទំនងជិតស្ិទ្ជាមួយទារកររស់អ្ក
• សុខភាពផ្លែូវចិត្ររស់ឪពុកម្្យ
• ការជក់រារ ើ
• ការពៅកថនលែង្ករុមកុម្រតូចៗ ឬកថនលែងពមើលថ្កុម្រ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ១២ថខ 

ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលកុម្រភាគព្ចើនពធ្ើពៅអាយុពនះ) 

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ខា្ម ស់ពអៀន ឬភ័យខាលែ ងំជាមួយនឹងមនុស្សចថមលែក
�	ថ្សកយពំៅពពលម្្យ ឬឪពុកចាកពចញពើពគ
�	ម្នវត្ថុ និងមនុស្សថែលពគចូលចិត្
�	រង្ហា ញពើការភ័យខាលែ ចពៅក្ុងស្្ថ នភាពមួយចំនួន
�	�ុចពសៀវពៅមកឱ្យអ្ក ពពលណ្ពគចង់ស្្រ់ពរឿងអ្ើមួយ
�	រពញ្ចញសពមលែង ឬពធ្ើសកម្មព�ើងវញិពែើម្ើទទួលរានការយកចិត្ទុកោក់
�	លាតពចញនែ ឬពជើងពែើម្ើឱ្យអ្កជួយពសលែៀកោក់
�	ពលងថល្ងទាងំឡាយែូចជា "ថល្ងរិទពួនមុខ" “peek-a-boo” និង “pat-a-cake”

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	ពឆលែើយតរពៅនឹងសំពណើ និោយស្មញញា
�	ព្រើកាយវកិារស្មញញា ែូចជាការ្គវ ើកបាល “ពទ” ឬការរក់្គវ ើនែ “លាព�ើយ”
�	ពធ្ើសូរសពមលែងពោយម្នការផ្លែ ស់រ្ូរសពមលែង (ស្ដា រ់ពៅែូចជាការនិោយស្ើ)
�	និោយថា "ម្៉ា ម្៉ា " និង "រា៉ា រា៉ា " និងការលាន់ម្ត់ែូច "អុ អូ�៍"
�	ពយោោមនិោយោក្យថែលអ្កនិោយ

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារគឌិត ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	រុករកវត្ថុពៅក្ុងវធិើពផ្្សងោ្ ែូចជាអ្ងន់ វាយពោះ ពរាះ
�	រកព�ើញវត្ថុថែលរានលាក់ោ៉ា ងង្យ្សរួល
�	ពមើលពៅចំរូរភាព ឬវត្ថុរាន្តឹម្តរូវពពលណ្ពៅចំព ្្ម ះ
�	ពធ្ើរាមកាយវកិារ
�	ចារ់ពផ្្ើមព្រើ្រាស់វត្ថុរាន្តឹម្តរូវ។ ឧទា�រណ៍ ផ្ឹកពភសជជាៈពចញពើថពង សិតសក់
�	យកវត្ថុពើរវាយែំនឹងោ្
�	ោក់វត្ថុចូលពៅក្ុងធុង យកវត្ថុពចញពើធុង
�	្រថលងវត្ថុពចញពើនែពោយោ្ម នជំនួយ
�	រុញចង្ុលពោយព្រើ្ម្មនែចង្ុល
�	ពធ្ើរាមការថណនាសំ្មញញា ែូចជា «ពរ ើសយក្រោរ់ពក្មងពលង»
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ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	ពងើរអងគាុយពោយោ្ម នជំនួយ
�	វារពរាង ពែើរកាន់ព្គឿងសង្ហា រមឹ ("រុញពែើរ")
�	ពរាះជំហានមួយចំនួនពោយពំុរាច់កាន់ពរាងវត្ថុ
�	អាចព្កាកឈរពោយខលែួនឯង

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុលូនវារ
�	ពំុអាចព្កាកឈរពៅពពលម្នពគជួយ
�	ពំុថស្ងរកវត្ថុពពលណ្ព�ើញអ្កលាក់វត្ថុពនាះ
�	ពំុនិោយោក្យមួយម្៉ា ត់ទាល់ថតពស្ះ ែូចជា "ម្៉ា ម្៉ា " ឬ "រា៉ា រា៉ា "
�	ពំុពរៀនពចះកាយវកិារទាងំឡាយ ែូចរក់្គវ ើនែ ឬ្គវ ើកបាល
�	ពំុចង្ុលពៅកាន់វត្ថុ
�	រាត់រង់ជំនាញថែលធាលែ រ់ម្នពើមុនៗ។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក 
ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ១២ខខ។

ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នថភ្ក្សព�វ ឬថភ្ក្ពឹមៗ (ថភ្ក្សពលៀង) បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នការលំរាកក្ុងការពមើលព�ើញវត្ថុតូចៗ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំទទួលស្គា ល់វត្ថុ និងមនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ពើចម្្ង យ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នែុះពធ្មញ នទ | បាទ/ចាស៎ 

កូនររស់ខញាុ ំម្នរញ្ហា ជាមួយនឹងពធ្មញ ឬការែុះពធ្មញ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំព្រើែររំពៅពែើម្ើជួយឱ្យអាចពគងលក់ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំពែើរជុំវញិពោយពរៀមែរ ឬពរៀមថពងរំពៅរវាងការញុាអំាហារ បាទ/ចាស៎  | នទ

ខញាុ ំែុសពធ្មញឱ្យកូនររស់ខញាុ ំ ពើរែងក្ុងមួយន្្ង នទ | បាទ/ចាស៎ 

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង 
សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។
តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារបំន្ៅ បាទ/
ចាស៎  

នទ

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានញុាអំាហាររងឹឬពទ?

ការថណនារំច្ចុរ្ន្គឺថា ទារក្តរូវរំពៅថតទឹកពោះម្្យរ៉ាុពណ្ណ ះរ�ូតែល់អាយុ៦ថខ (អាចញុាវំ ើរាមើន ថ្ារំំរ៉ានស្រធាតុថរ ៉ា 
 ឬថ្ាពំពទ្យ) ព�ើយរន្រំពៅនឹងទឹកពោះ (ខណៈពពលថែលទទួលអាហាររំពពញរថន្ថមសម្សរ) រ�ូតែល់អាយុ១២ថខ  

ឬពលើសពើពនះ។   
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ១២ខខ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត        /     / ពភទ  រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យ 
នឡើងវិញ

ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

កម្ពស់ សម %

ររមិ្្តកបាល  សម %

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្ក 
ពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើលពោយ 
ថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"  

វាយតនមលែែំពណើ រពែើរ (្រសិនពរើកំពុងពែើរ)

ពងស្្សធាលែ ក់ចុះទាងំ្សរុង  ស / ឆ  

្រសិនពរើមិនរានពិនិត្យពមើលពើមុនពទ
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ 
ព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុ
សមរម្យពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ?

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

្តោក

សុខភាពម្ត់

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន

ពោរល់ 

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/
ចរាស៎

ន�



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ១៨ខខ
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ការពៅពិនិត្យសុខភាពអាយុ១៨ថខ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ ំ (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការញុាថំែលម្នសុខភាពលស្្ម្រ់្គរួស្រ
• ការពគង
• ការថ្រកសាពធ្មញររស់កូនអ្ក
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• ការធំលូតលាស់
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ

ករាររីកចនតមើន
• ឥរោិរ្ររស់កូនររស់អ្ក
• ការចារ់ពផ្្ើមរង្ហា ត់ពៅរងគាន់
• ការពលើកទឹកចិត្ែល់ការពលងថែលសកម្ម

តកុមតគួសរារ
• រញ្ហា រងរ្ូនរពងកាើត
• ការចិញ្ច ឹមរើរាច់កូនពោយវជិជាម្ន និងការជួយកូនររស់អ្ក្គរ់្គងអារម្មណ៍ និងអាករ្កិរោិររស់ខលែួន
• ការពៅកថនលែង្ករុមកុម្រតូចៗ ឬកថនលែងពមើលថ្កុម្រ
• ការជក់រារ ើ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ១៨ថខ 

ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលកុម្រភាគព្ចើនពធ្ើពៅអាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ចូលចិត្�ុចវត្ថុពៅឱ្យអ្កែនទពៅពពលពលង
�	អាចម្នអារម្មណ៍មួព ៉៉ា ខាលែ ងំ
�	អាចភ័យខាលែ ចមនុស្សចថមលែក
�	រង្ហា ញការ្សឡាញ់ចូលចិត្ែល់មនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់
�	ពលងពធ្ើពុត ែូចជារញ្ចុ កចំណើ កូន្កមំុពក្មងពលង
�	អាចពរាងកាន់អ្កពមើលថ្ក្ុងស្្ថ នភាព្្មើ
�	ពចះចង្ុល្រារ់អ្កពផ្្សងពទៀតអំពើអ្ើថែលគួរឱ្យចារ់អារម្មណ៍ 
�	រុករកពោយខលែួនឯង រ៉ាុថន្ម្នឪពុកម្្យពៅថក្រ

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	ពចះនិោយោក្យមួយម្៉ា ត់ជាព្ចើន
�	និោយ ព�ើយ្គវ ើកបាលថា "ពទ"
�	ចង្ុល្រារ់នរណ្ម្្ក់ពើអ្ើថែលវាចង់រាន

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	ែឹងពើវត្ថុស្មញញាគឺព្រើស្ម្រ់ពោលរំណងអ្ើ ឧទា�រណ៍ ទូរស័ព្ទ ្ចាស ស្លែ រ្ោ
�	ចង្ុលពែើម្ើទទួលរានការយកចិត្ទុកោក់ពើអ្កែនទ
�	រង្ហា ញពើចំណ្រ់អារម្មណ៍ចំពោះកូន្កមំុពក្មងពលង ឬសត្ញាត់សំ�ើ ឬ្កណ្ត់ស្ម្រ់ពក្មងពលង 

ពោយពលងពធ្ើពុតពែើម្ើរញ្ចុ កចំណើ
�	ចង្ុលពៅថផ្្ករាងកាយមួយ
�	ពចះគូសវាសពោយខលែួនឯងផ្្ទ ល់
�	ពចះពធ្ើរាមការរញ្ជា ្រារ់១ជំហាន ពោយពំុរាច់រពញ្ចញកាយវកិារ ឧទា�រណ៍ អងគាុយចុះ ពៅពពលអ្កនិោយថា 

"អងគាុយចុះ"
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ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	ពចះពែើរពោយខលែួនឯង
�	អាចពែើរព�ើងជពណ្ើ រ ព�ើយរត់
�	ទាញ្រោរ់ពក្មងពលង ខណៈកំពុងពែើរ
�	អាចជួយពោះសំពលៀករំោក់ពោយខលែួនឯងផ្្ទ ល់
�	ពចះផឹ្កពចញពើថពង
�	ពចះញុាជំាមួយស្លែ រ្ោ

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក 
ឬគឌិលរានុបដ្រាក ខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុចង្ុល្រារ់ពើអ្ើែល់អ្កពផ្្សងពទៀត
�	ពំុអាចពែើររាន
�	ពំុែឹងពើវត្ថុថែលធាលែ រ់ស្គា ល់គឺស្ម្រ់អ្ើ
�	ពំុចមលែងពធ្ើរាមអ្កែនទពទៀត
�	ពំុពរៀនពចះោក្យ្្មើៗ
�	ពំុពចះោ៉ា ងពហាចណ្ស់៦ោក្យ
�	ពំុកត់សម្គា ល់ព�ើញ ឬពំុយល់ទាស់ពៅពពលអ្កថ្ទាចំាកពចញ ឬ្ត�រ់មកវញិ
�	រាត់រង់ជំនាញថែលធាលែ រ់ម្នពើមុនៗ។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក 

សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ១៨ខខ។

ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នថភ្ក្សព�វ ឬថភ្ក្ពឹមៗ (ថភ្ក្សពលៀង) បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នការលំរាកក្ុងការពមើលព�ើញវត្ថុតូចៗ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំទទួលស្គា ល់វត្ថុ និងមនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ពើចម្្ង យ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎  | នទ

ករារបំន្ៅ បាទ/
ចាស៎

នទ

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ១៨ខខ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / ពភទ   រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យ 
នឡើងវិញ

ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

កម្ពស់ សម %

វាយតនមលែែំពណើ រពែើរ

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្កពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើលពោយថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"  

កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុសមរម្យពៅរាម 
គព្ម្ងព�ើយឬពៅ?

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

សុខភាពម្ត់

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ពោរល់ 

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ 

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ?  ្រា�/
ចរាស៎  

ន�



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ២ឆ្នរាំ



97

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ការមទៅពតិនតិត្យសុខភាពអាយុ២ឆ្នាំ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ ំ (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការញុាថំែលម្នសុខភាពលស្្ម្រ់្គរួស្រ / ការពលើកទឹកចិត្ែល់ការពលងថែលសកម្ម
• ការថ្រកសាពធ្មញររស់កូនអ្ក
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• ពគង  
• ការធំលូតលាស់

ករាររីកចនតមើន
• រញ្ហា ថែលពកើតព�ើងពើសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ
• ការផ្លែ ស់រ្ូរចល័តភាពររស់កូនអ្ក
• ឥរោិរ្ររស់កូនអ្ក
• ការរង្ហា ត់ពៅរងគាន់
• ជួយកូនររស់អ្កពែើម្ើនិោយជាមួយ និងការទាក់ទងរានលជ្ាមួយអ្កឯពទៀត
• ការអានពរឿងជាពរឿយៗ ពែើម្ើស្ងសង់ជំនាញអក្ខរកម្ម

តកុមតគួសរារ
• ទំនាក់ទំនងរវាងរងរ្ូនរពងកាើត
• ការអនុវត្ន៍ចិញ្ច ឹមរើរាច់កូន - ការជួយកូនររស់អក្ពែើម្ើ្ គរ់្គងអារម្មណ៍ និងឥរោិរ្
• ការពៅកថនលែង្ករុមកុម្រតូចៗ ឬកថនលែងពមើលថ្កុម្រ

• ការជក់រារ ើ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ២ឆ្្ ំ

ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលទារកភាគព្ចើនពធ្ើពៅ្តង់អាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ចមលែងរាមអ្កែនទពទៀត ជាពិពសសមនុស្សពពញវយ័ និងកុម្រជំទង់
�	ចារ់រពំភើរពពលណ្ពៅជាមួយកុម្រែនទពទៀត
�	រង្ហា ញឥរោិរ្រងឹទទឹង (ពធ្ើអ្ើថែលមិនរាន្រារ់ឱ្យ)
�	ភាគព្ចើនពលងពៅថក្រកុម្រពផ្្សងពទៀត រ៉ាុថន្កំពុងចារ់ពផ្្ើមរមួរញ្ចូ លកុម្រពផ្្សងពទៀត 

ែូចជាពៅក្ុងការពលងថល្ងពែញោ្

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	ចង្ុលពៅកាន់វត្ថុ ឬរូរភាពពពលណ្រានោក់ព ្្ម ះ
�	ែឹងព ្្ម ះមនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ និងថផ្្ករាងកាយ
�	និោយពចញឃ្លែ ថែលម្ន២ ពៅ៤ោក្យ
�	ពធ្ើរាមពសចកដាើថណនាសំ្មញញា
�	និោយោក្យស្ព�ើងវញិថែលរានឮពៅក្ុងការសន្ទនា
�	ចង្ុលពៅកាន់អ្ើថែលពៅក្ុងពសៀវពៅ

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារគឌិត ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	រកព�ើញវត្ថុថែលរានលាក់ទុកពៅព្កាមអ្ើមួយ សូម្ើថតពើរ ឬរើជាន់ក្ើ
�	ចារ់ពផ្្ើមោក់តព្មៀររូររាង និងពណ៌
�	រំពពញឃ្លែ  និងោក្យចួនោ្ពៅក្ុងពសៀវពៅថែលធាលែ រ់ស្គា ល់
�	ពលងថល្ងថែលម្នក្ុងគំនិតស្មញញាៗ
�	ពចះស្ងសង់រ៉ាមពចញពើែំុរលែុក៤ ឬព្ចើនជាង
�	អាចព្រើនែមួយ ឬព្ចើនជាងនែមួយពទៀត
�	ពធ្ើរាមពសចកដាើថណនាពំើរជំហាន ែូចជា "យកថស្កពជើងររស់កូន ព�ើយោក់វាពៅក្ុងទូពកៀនជញ្ជា ងំផ្្ទះ"
�	ពៅព ្្ម ះវត្ថុពៅក្ុងពសៀវពៅរូរភាព ែូចជាឆ្្ម  រក្សើ ឬថឆកា
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ចលនរា ករាររីកចនតមើនខផ្នកររាងករាយ
�	ឈរពលើចុង្ម្មពជើង
�	ទាត់រាល់
�	ចារ់ពផ្្ើមរត់
�	ព�ើងពរាង ព�ើយចុះពើពលើព្គឿងសង្ហា រមឹពោយោ្ម នជំនួយ
�	ពែើរព�ើងចុះជពណ្ើ រពោយម្នពគកាន់នែ
�	ពរាះរាល់ពចញពើនែ
�	ពធ្ើ ឬគូសចមលែងថខ្សរនា្ទ ត់្តង់ ឬររង្ង់

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក  
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុពចះព្រើឃ្លែ ម្ន២ោក្យ (ឧទា�រណ៍ " drink milk / ផ្ឹកទឹកពោះពោ")
�	ពំុែឹងថា្តរូវពធ្ើអ្ើខលែះជាមួយនឹងវត្ថុស្មញញាៗ ែូចជា្ចាស ទូរស័ព្ទ សម ស្លែ រ្ោ
�	ពំុពចះចមលែងរាមសកម្មភាព និងោក្យនិោយ
�	ពំុពធ្ើរាមពសចកដាើថណនាសំ្មញញា
�	ពំុពចះពែើរឱ្យរានរងឹម្ំ
�	រាត់រង់ជំនាញថែលធាលែ រ់ម្នពើមុនៗ។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly


100

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក 
ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ២ឆ្នរាំ។
ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នថភ្ក្សព�វ ឬថភ្ក្ពឹមៗ (ថភ្ក្សពលៀង) បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នការលំរាកក្ុងការពមើលព�ើញវត្ថុតូចៗ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំទទួលស្គា ល់វត្ថុ និងមនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ពើចម្្ង យ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎  | នទ

ករារបំន្ៅ បាទ/
ចាស៎

នទ

ចារ់រាងំពើម្សលិមិញពពលពនះ ពតើទារកររស់អ្ករានពៅទឹកពោះម្្យឬពទ?

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ២ឆ្នរាំ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត        /     / ពភទ  រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យ 
នឡើងវិញ

ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

កម្ពស់ សម %

សន្ទស្សន៍ទម្ងន់-កម្ពស់ (BMI)

វាយតនមលែែំពណើ រពែើរ

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្ក 
ពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើលពោយ 
ថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"  
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កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យ 
ព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់ 
អាយុសមរម្យពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ?

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

សុខភាពម្ត់

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន

ពោរល់

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/
ចរាស៎ 

ន�



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ៣ឆ្នរាំ



103

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ការពិនិត្យសុខភាពអាយុ៣ឆ្្ំ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ  ំ(ពរៀនែឹងពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការញុាថំែលម្នសុខភាពលស្្ម្រ់្គរួស្រ
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
• ការថ្រកសាពធ្មញររស់កូនអ្ក
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• ការធំលូតលាស់

ករាររីកចនតមើន
• រពរៀរោំ្ ទ និង្គរ់្គងឥរោិរ្ឯករាជ្យថែលកំពុងរ ើកចព្មើនររស់កូនអ្ក
• ការរង្ហា ត់ពៅរងគាន់
• ការអានពរឿងជាពរឿយៗ ពែើម្ើស្ងសង់ជំនាញអក្ខរកម្ម
• ការពលើកទឹកចិត្ែល់ការពលងថែលសកម្ម

តកុមតគួសរារ
• ទំនាក់ទំនងរវាងរងរ្ូនរពងកាើត
• ការអនុវត្ន៍ចិញ្ច ឹមរើរាច់កូន - ការជួយកូនររស់អក្ពែើម្ើ្ គរ់្គងអារម្មណ៍ និងឥរោិរ្
• ការពៅកថនលែងពមើលថ្កុម្រ ឬស្លាព្តៀម
• ការជក់រារ ើ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ៣ឆ្្ំ
ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលទារកភាគព្ចើនពធ្ើពៅ្តង់អាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ចមលែងរាមមនុស្សពពញវយ័ និងមិត្ភក្ិ
�	រង្ហា ញពសចកដាើ្សឡាញ់ស្ម្រ់មិត្ភក្ិពោយពំុរាច់ោស់ពតឿន
�	រង់ចាពំវនពពលណ្ពលងថល្ង
�	រង្ហា ញនូវការ្ពរួយរារមភាចំពោះមិត្ភក្ិថែលយំ
�	យល់ែឹងពើគំនិតនន “mine/ ររស់ខញាុ ំ”  និង “his /ររស់ោត់” 
�	រង្ហា ញពើអារម្មណ៍ែ៏ធំទូលាយ
�	ថរកពចញោ៉ា ងង្យ្សរួលពើឪពុកម្្យឯពទៀត
�	អាចម្នការអាក់អន់ចិត្ជាមួយនឹងការផ្លែ ស់រ្ូរធំៗពៅក្ុងទម្លែ រ់កិច្ចការ
�	ពចះពសលែៀកោក់ និងពោះសពមលែៀករំោក់ពោយខលែួនឯង

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	ពធ្ើរាមពសចក្ើថណនាថំែលម្នពើរ ឬរើជំហាន
�	អាចពៅព ្្ម ះវត្ថុភាគព្ចើនថែលធាលែ រ់ស្គា ល់
�	យល់ោក្យទាងំឡាយែូចជា “in/ក្ុង”, “on/ពលើ” និង “under/ព្កាម”
�	ពចះនិោយព ្្ម ះ អាយុ និងពភទ
�	ពចះពៅព ្្ម ះមិត្ភក្ិម្្ក់
�	ពចះនិោយោក្យទាងំឡាយែូចជា “I/ ខញាុ ំ”, “me/ ខញាុ ំ” និង “you/ អ្ក” និងព�ុវចនៈមួយចំនួន (cars/ឡាន, 

dogs/ ថឆកា, cats/ ឆ្្ម )
�	ពចះនិោយរានល្្ គរ់្ោន់ ថែលមនុស្សពផ្្សងពទៀតអាចយល់្គរ់ពពលភាគព្ចើន 
�	រន្ការសន្ទនាពោយព្រើឃ្លែ ពើរ ពៅរើ

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារគឌិត ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	អាចពធ្ើការ្រោរ់ពក្មងពលងថែលម្នរ៊ូតុង, ្រោរ់រិទពរើក និងរំថណកថែលកព្មើកចុះព�ើង
�	ពចះពលងថល្ងថែលម្នក្ុងគំនិតជាមួយកូន្កមំុពក្មងពលង ឬសត្និងមនុស្ស
�	ពចះថល្ងផ្គាុ ំរូរពោយម្នរើ ឬរួនរំថណក
�	យល់ថា "ពើរ" ម្នន័យែូចពម្ច
�	ពចះចមលែងរង្ង់ជាមួយព ្្ម នែ ឬ ព ្្ម នែផ្ត់ពណ៌
�	ពចះពរើកទំព័រពសៀវពៅ ម្ងមួយទំព័រ
�	ពចះស្ងសង់រ៉ាមពចញពើែំុរលែុកព្ចើនជាង្រាមំួយ
�	ពចះពរើក និងរិទគ្មរ្ក�រ ឬមួលនែទ្ារ
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ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	ពចះពរាងព�ើងរានល្
�	ពចះរត់ោ៉ា ងង្យ្សរួល
�	ពចះធាក់្តើច្កោនយន្មួយ (កង់ម្នកង់រើ)
�	ពចះពែើរព�ើងជពណ្ើ រ និងចុះជពណ្ើ រ ពជើងមួយពលើកាជំពណ្ើ រមួយ

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក 
ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ធាលែ ក់ ឬែួលោ៉ា ងញឹកញារ់ ឬម្នរញ្ហា ជាមួយនឹងជពណ្ើ រ
�	ព�ៀរទឹកម្ត់ ឬម្នោក្យសម្ើមិនចបាស់ខាលែ ងំណ្ស់
�	ពំុអាចពរៀរ្រោរ់ពក្មងពលងស្មញញា (ែូចជារន្ទះក្ារព្យួរវត្ថុ ថល្ងផ្គាុ ំរូរស្មញញា មួលនែទ្ារ)
�	ពំុនិោយជាឃ្លែ
�	ពំុយល់ពសចកដាើថណនាសំ្មញញា
�	ពំុពលងថល្ងពធ្ើពុតថែលម្នក្ុងគំនិត
�	ពំុចង់ពលងជាមួយកុម្រែនទពទៀត ឬជាមួយ្រោរ់ពក្មងពលង
�	ពំុសមលែឹងពមើលចំថភ្ក
�	រាត់រង់ជំនាញថែលធាលែ រ់ម្នពើមុនៗ។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក 
ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ៣ឆ្នរាំ។
ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នថភ្ក្សព�វ ឬថភ្ក្ពឹមៗ (ថភ្ក្សពលៀង) បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នការលំរាកក្ុងការពមើលព�ើញវត្ថុតូចៗ បាទ/ចាស៎  | នទ

កូនររស់ខញាុ ំទទួលស្គា ល់វត្ថុ និងមនុស្សថែលធាលែ រ់ស្គា ល់ពើចម្្ង យ នទ | បាទ/ចាស៎ 

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎  | នទ

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង 
សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ៣ឆ្នរាំ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / ពភទ  រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

កម្ពស់ សម %

សន្ទស្សន៍ទម្ងន់-កម្ពស់ (BMI) សម %

ថភ្ក ការសពងកាតពមើល

ភាពពភាញា ចនន្ោរ់ថភ្កពៅនឹងពនលែឺ

ការរកសាថភ្កឱ្យពៅនឹង្កាល់

ការពឆលែើយតរពៅនឹងការពមើល 
ពោយថភ្កមួយ

ចលនាថភ្ក

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"  

កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ 
្រារម្ភ

ពុំមរានករារ 
តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុ 
សមរម្យពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ?

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

សុខភាពម្ត់

ល�្ធផល ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន



108

កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ពោរល់

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

នតើ្រានប្្ប់ករារចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគសតមរាប់អរាយុសមរម្យន�ៅតរាម 
គនតមោងនហើយឬននៅ?

្រា�/
ចរាស៎ 

ន�



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាព 

អរាយុ៤ឆ្នរាំ

STEPS
ករារពឌិនឌិត្យខភ្នក�ូ�រាំងរដ្
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ការពិនិត្យសុខភាពអាយុ៤ឆ្្ំ
្រធានរទស្ម្រ់ការពិភាកសា អាចរមួម្នរញ្ហា ណ្មួយថែលពកើតព�ើងពើ៖

• ការរ ើកចព្មើនររស់ខញាុ ំ (ពរៀនែងឹពើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យរានមុនពពល។)
• សំណួររថន្ថមររស់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
• ការពិនិត្យសុខភាពកុម្រ។

សុខភរាព នឌិងសុវត្ឌិភរាព
• ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
• ការញុាថំែលម្នសុខភាពលស្្ម្រ់្គរួស្រ
• ការថ្រកសាពធ្មញររស់កូនអ្ក
• រពរៀរការោរកុំឱ្យ្តរូវពនលែឺន្្ងថែលអាចនាឱំ្យពកើតជំងឺមហាររ ើកថស្ក
• ការពគង
• ការធំលូតលាស់
• ចំពោះពក្មង្ររុស: ការពិនិត្យពមើលពងស្្ស

ករាររីកចនតមើន
• អារម្មណ៍ និងអាករ្កិរោិររស់កូនអ្ក
• ការពៅស្លាព្តៀម ឬស្លាមពត្យ្យ
• ការអានពរឿងជាពរឿយៗ ពែើម្ើស្ងសង់ជំនាញអក្ខរកម្ម

តកុមតគួសរារ
• ទំនាក់ទំនងរវាងរងរ្ូនរពងកាើត
• កម្មវធិើចិញ្ច ឹមរើរាច់កូនពោយវជិជាម្ន និងការអនុវត្ន៍ចិញ្ច ឹមរើរាច់កូន
• ការជក់រារ ើ

តើតៅខែជកប់ារីឬ? 
ការជក់រារ ើរពងកាើនហានិភ័យននជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ (ជំងឺទារកស្លែ រ់ទាន់�ន់ - SIDS)។ 
 សូមទូរស័ព្ទ 13 QUIT (13 7848) ឬពរើកចូលវុរិនស www.icanquit.com.au

http://www.icanquit.com.au
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ខញាុ ំអាយុ៤ឆ្្ ំ

ករាររីកចនតមើនរបស់ខ្ញំ - នរៀនដឹងពទីស្្រា។ ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល។
(អ្ើថែលទារកភាគព្ចើនពធ្ើពៅ្តង់អាយុពនះ)

ខផ្នកសង្គម / ផ្ូវចឌិត្
�	ចូលចិត្ពធ្ើអ្ើថែល្្មើៗ
�	ពលងថល្ង "ម្្យ" និង "ឪពុក"
�	ពចះនច្្រឌិតកាន់ថតព្ចើនជាមួយថល្ងថែលម្នក្ុងគំនិត
�	ចូលចិត្ពលងជាមួយកុម្រឯពទៀត ជាជាងពលងពោយខលែួនឯង
�	ស�ការជាមួយកុម្រឯពទៀត
�	ជាញឹកញារ់មិនអាច្រារ់ពើអ្ើថែលជាការពិត និងអ្ើថែលម្នក្ុងគំនិត 
�	និោយអំពើអ្ើថែលោត់ចូលចិត្ និងអ្ើថែលោត់ម្នចំណ្រ់អារម្មណ៍

ភរាសរា / ករារ�ំនរាក់�ំនង
�	យល់ែឹងពើក្ួនពវយយោករណ៍ជាមូលោឋា នខលែះៗ ែូចជាការព្រើ្តឹម្តរូវោក្យ “he” និង “she”
�	ពចះព្ចៀងចព្មៀងមួយរទ ឬនិោយកំណ្ព្យពចញពើការចងចា ំែូចជា "Itsy Bitsy Spider”  ឬ “Wheels on 

the Bus”
�	ពចះនិទានពរឿង
�	ពចះនិោយព ្្ម ះខលែួន និងនាម្តកូល

ករារយល់ដឹង (ករារនរៀន ករារគឌិត ករារនដោះតសរាយប្្រា)
�	ពចះពៅព ្្ម ះពណ៌មួយចំនួន និងពលខមួយចំនួន
�	យល់ពើគំនិតននការរារ់ពលខ
�	ចារ់ពផ្្ើមយល់ពើពម្៉ា ង
�	ចងចាថំផ្្កខលែះននពរឿងមួយ
�	យល់ពើគំនិតនន "ែូចោ្" និង "ខុសោ្"
�	គូររូរមនុស្សម្្ក់ថែលម្នថផ្្ករាងកាយពើ២ ពៅ៤
�	ព្រើ្រាស់កនស្ន្
�	ចារ់ពផ្្ើមចមលែងអក្សរធំមួយចំនួន
�	ពលងថល្ងក្ាររន្ទះ ឬថល្ងពរៀរ
�	្រារ់អ្កពើអ្ើថែលោត់គិតថានឹងពកើតព�ើងរនា្ទ រ់ ពៅក្ុងពសៀវពៅមួយ
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ករាររីកចនតមើនខផ្នកចលនរា / ររាងករាយ
�	ពលាត និងឈរពៅពលើពជើងមួយ រ�ូតែល់២វនិាទើ
�	ចារ់រានរាល់ពលាត ភាគព្ចើនពស្ទើរថត្គរ់ពពល
�	ចាក់ព្ស្ច កាត់ ពោយម្នការ្តរួតពិនិត្យ និង្ចរាច់ម៉ាត់មហាូរអាហារររស់ខលែួន

ចរាត់វិធរានករារឱ្យ្រានមុននពល នដោយនឌិយរាយន�ៅករាន់នវជជបណ្ឌិតរបស់កូនអ្នក ឬគឌិលរានុបដ្រាក 
ខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរារ តបសឌិននបើកូនរបស់អ្នក:
�	ពំុអាចពលាតពៅនឹងកថនលែង
�	ម្នរញ្ហា គូសពខ្ៀក
�	ពំុរង្ហា ញការចារ់អារម្មណ៍ពៅថល្ងអន្រកម្ម ឬថល្ងថែលម្នក្ុងគំនិត
�	ពំុពអើពពើចំពោះកុម្រឯពទៀត ឬពំុពឆលែើយតរពៅនឹងមនុស្សថែលពៅព្រៅ្ករុម្គរួស្រ
�	ពំុ្ពមពសលែៀកោក់ ពគង ឬព្រើ្រាស់រងគាន់
�	ពំុអាចនឹកចាពំើពរឿងថែលចូលចិត្
�	ពំុពធ្ើរាមការរញ្ជា ្រារ់ជារើថផ្្ក
�	ពំុយល់ោក្យ “same/ែូចោ្” និង “different/ខុសោ្”
�	ពំុព្រើោក្យ “me/ខញាុ ំ” និង “ you/អ្ក” រាន្តឹម្តរូវ
�	និោយមិនរានចបាស់
�	រាត់រង់ជំនាញថែលធាលែ រ់ម្នពើមុនៗ។

ស្ម្រ់គំនិតរថន្ថមពទៀត អំពើការចំណ្យពពលពវលាជាមួយខញាុ ំ សូមចូលពៅកាន់: Love, talk, sing, read, play (កដាើ្ សឡាញ់ 
និោយ ព្ចៀង អាន ពលង) www.lovetalksingreadplay.com.au។ ធនធានថែលរានផ្ដាល់ពោយ  
ការផ្្ល់ធនធានស្ម្រ់ឪពុកម្្យ។

ភាស្ស្មរស្មរួលស្ម្រ់ភាស្អង់ពគលែសអូស្ស្្លើពោយរែឋា  NSW Ministry of Health. Original content provided by the 
U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017) ថខមិ្ុនា ឆ្្២ំ០១៧)។

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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មុននពលចរាប់នផ្ើមន�ៅសរាលរានរៀន
កុម្រទាងំឡាយណ្ថែលពៅស្លាព្តៀម ព�ើយចូលរមួពៅក្ុងកម្មវធិើអរ់រកុំម្រតូចៗថែលម្ន 
គុណភាពោ៉ា ងពហាចណ្ស់៦០០ពម្៉ា ង ក្ុងឆ្្មុំនចូលស្លាពរៀន ទំនងជាម្នជំនាញថផ្្ក 
សងគាម ការយល់ែឹង និងអារម្មណ៍ថែល្តរូវការពែើម្ើទាក់ទិនជាមួយនឹងការពរៀនសូ្តពៅពពល 
ចារ់ពផ្្ើមមពត្យ្យស្លា។

កិច្ចការមួយចំនួនថែលអាចជួយអ្ក ពែើម្ើពរៀរចំកូនររស់អ្កក្ុងការចារ់ពផ្្ើមចូលពរៀន៖

• ផ្្ល់ពសចកដាើ្សឡាញ់ និងការោំ្ ទចំពោះកូនររស់អ្កឱ្យរានព្ចើន។ ម្នចិត្រពំភើរ 
 

ព�ើយម្នចំណង់ខាលែ ងំអំពើការចារ់ពផ្្ើមចូលស្លាពរៀន។
• យកកូនររស់អ្កពៅន្្ងថណនាឱំ្យស្គា ល់មពត្យ្យស្លា ឬស្លាព្តៀម ពែើម្ើឱ្យពួកពគរាន 

ស្គា ល់ចបាស់អំពើទើររពិវណស្លា។
• ពន្យល់ពិន័យចារំាច់ររស់ស្លា ែូចជាការោក់នែររស់អ្កព�ើង សួរមុនពពលពៅរងគាន់  

ស្្រ់ពោយពស្ងៀមស្្ង ត់ពពលណ្ចារំាច់ និងពធ្ើអ្ើថែល្គរូ្រារ់ឱ្យពធ្ើ។
• រង្ហា ញកូនររស់អ្កពើទើកថនលែងរងគាន់។
• ស្កោក់ឯកសណ្ឋា ន និងថស្កពជើងមុនន្្ងទើមួយ ពែើម្ើពធ្ើឱ្យ្រាកែថាអ្ើៗ្គរ់ោ៉ា ងោក់

 
សម្តឹម្តរូវ។

• យកកូនររស់អ្កពៅពលងស្លាពរៀន ពពលណ្ម្នកុម្រឯពទៀតពៅទើពនាះ ពែើម្ើពធ្ើឱ្យកូន 
ររស់អ្កអាចទម្លែ រ់នឹងសពមលែងអ៊ូរថអពៅរាមកថនលែងពក្មងពលង និងទំ�នំនពួកសិស្ស ‘ធំៗ’។

• រង្ហា ញកូនររស់អ្កពើអាោរព្រៅពម្៉ា ងស្លា ស្ម្រ់ពពលណ្្តរូវការ។

យកលំនារំាម Raising Children Network: www.raisingchildren.net.au ព�ើយនិង  
NSW Department of Education: http://www.dec.nsw.gov.au/what-we-offer/regulation-and-accreditation/early-
childhood-education-care/funding/start-strong 

www.raisingchildren.net.au
http://www.dec.nsw.gov.au/what-we-offer/regulation-and-accreditation/early-childhood-education-care/funding/start-strong
http://www.dec.nsw.gov.au/what-we-offer/regulation-and-accreditation/early-childhood-education-care/funding/start-strong
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ៤ឆ្នរាំរបស់កូនអ្នក
មុនពពលកូនររស់អ្កចារ់ពផ្្ើមចូលស្លាពរៀន ពនះ្តរូវរានផ្ដាល់អនុស្សន៍ថាអ្កយកពួកពគពៅ 
គិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ ឬពវជជារណ្ឌិ តររស់អ្កពែើម្ើពិនិត្យសុខភាព។

ការវាយតនមលែសុខភាពពនះ អាចរមួរញ្ចូ ល:

• ការពិនិត្យពមើលពស្តវញិ្ញា ណ
• ការពធ្ើពតស្ចក្ខុវញិ្ញា ណ - ការពិនិត្យពមើលថភ្កកុម្រពរៀនពៅស្លាព្តៀមទូទាងំរែឋា (StEPS)។ 

 
សូមពមើលទំព័រ 114។

• ការពិនិត្យពមើលរាងកាយ (កម្ពស់ និងទម្ងន់)  
• ការវាយតនមលែសុខភាពម្ត់
• សំណួរអំពើការរ ើកចព្មើន និងសុខុមរាលភរាពផ្ូវចឌិត្របស់កូនខ្ញំ
• ការពិនិត្យពមើលស្្ថ នភាពចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគររស់កូនអ្ក
• ររាយការណ៍្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពើរញជា ើចុះព ្្ម ះការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគអូស្ស្ដា លើ ថែល្តរូវរានត្មរូវ 

ស្ម្រ់ការចុះព ្្ម ះចូលពរៀន។

និោយពៅកាន់គិលានុរោឋា ក ពវជជារណ្ឌិ ត និង / ឬ្គរូរព្ងៀនអំពើរញ្ហា សុខភាព ការរ ើកចព្មើន 
 អាករ្កិរោិ ឬរញ្ហា ្ករុម្គរួស្រណ្មួយថែលអាចរ៉ាះោល់ែល់សមត្ថភាពពរៀនសូ្តររស់កូន 

អ្កពៅពៅស្លាពរៀន។
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NSW Health ផ្្ល់ជូនកុម្រអាយុ៤ឆ្្ទំាងំអស់ នូវករារវរាយតសម្ករារខឆកពឌិនឌិត្យចកខេញវិ្្រាណនដោយឥតគឌិតសថ ្ពៅឆ្្ ំ
មុនពពលពួកពគចារ់ពផ្្ើមចូលពរៀន។ ការពិនិត្យពមើលពនះពៅថា កម្មវធិើពិនិត្យថភ្កកុម្រពរៀនពៅស្លាព្តៀមទូទាងំ

 រែឋា (StEPS)។

រញ្ហា ចក្ខុវញិ្ញា ណជាព្ចើនអាចនឹងមិនរានពគរកព�ើញពទ លុះ្រាថតចក្ខុវសិ័យររស់កុម្រ្តរូវរានពិនិត្យពមើលពោយ
 អ្កពិនិត្យពមើលចក្ខុវញិ្ញា ណថែលរានទទួលការរណុ្ះរណ្្ល។

កុម្រអាយុ៤ឆ្្ភំាគព្ចើន នឹងរានទទួលការពិនិត្យពមើលចក្ខុវញិ្ញា ណររស់ពួកពគពៅស្លាព្តៀម ឬកថនលែងពមើលថ្
 កុម្រពពលន្្ង - អ្កមិនចារំាច់ពរៀរចំការពនះពទ។ អ្កគួរថតទទួលរានព័ត៌ម្នរថន្ថមអំពើការថឆកពិនិត្យពនះពើមជ្ឈ
 

មណ្ឌ លររស់អ្ក។ ្រសិនពរើមជ្ឈមណ្ឌ លកុម្រវយ័ពក្មងររស់អ្កមិនពរៀរចំស្ម្រ់ការថឆកពិនិត្យ StEPS ពទ ្រសិន
 ពរើកូនររស់អ្កមិនចូលពរៀនពៅស្លាព្តៀម កថនលែងពមើលថ្កុម្រពពលន្្ង ឬ្រសិនពរើកូនររស់អ្កមិនរានមកចំន្្ង

 ថឆកពិនិត្យ សូមទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រររស់អ្ក ឬអ្កស្មរស្មរួលកម្មវធិើថឆកពិនិត្យ 
 StEPS ពែើម្ើពរៀរចំការពិនិត្យពមើល។

ព័ត៌ម្នរថន្ថម និងទំនាក់ទំនងលម្ិត ម្នផ្្ល់ពៅរាមវុរិនស  
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/StEPS.aspx

សូមកត់សម្គរាល់៖ កូនររសអ់្ក្តរូវការការពិនិត្យពមើលចក្ខុវញិ្ញា ណ ស្ម្រ់អាយុ៤ឆ្្ថំតម្ងរ៉ាុពណ្ណ ះ។ ្រសិនពរើកូន
 ររស់អ្ករានទទួលការថឆកពិនិត្យរចួព�ើយ រ៉ាុថន្អ្កម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើថភ្កររស់កូនអ្ក សូមពរៀរចំឱ្យអ្កវជិាជា  

ជើវៈថផ្្កសុខភាពពធ្ើពតស្ពពញពលញស្ម្រ់ថភ្កកូនររស់អ្ក។

http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/StEPS.aspx
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សំណួររថន្ថមពទៀតស្ម្រ់ឪពុកម្្យ / អ្កថ្ទាំ
សូមនឆ្ើយសំណួរ�រាំងននះ មុននពលអ្នកន�ៅជួបគឌិលរានុបដ្រាក ឬនវជជបណ្ឌិតរបស់អ្នក  
សតមរាប់ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពអរាយុ៤ឆ្នរាំ។
ខញាុ ំរានរំពពញសំណួរអំពើករ្ាហានិភ័យថផ្្កសុខភាពពៅទំព័រ 21 រចួព�ើយ នទ | បាទ/ចាស៎

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

អ្កពផ្្សងពទៀតរាននិោយថា ពួកពគម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើពស្តវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

ខញាុ ំម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើចក្ខុវញិ្ញា ណររស់កូនខញាុ ំ បាទ/ចាស៎ | នទ

កូនររស់ខញាុ ំម្នថភ្ក្សព�វ ឬថភ្ក្ពឹមៗ (ថភ្ក្សពលៀង) បាទ/ចាស៎ | នទ

ទារកររស់ខញាុ ំម្នរងរ៉ាះោល់នឹងការជក់រារ ើពៅក្ុងផ្្ទះ ឬរ្យន្ បាទ/ចាស៎ | នទ

តបសឌិននបើអ្នក្រានគូសរងវង់យកចនម្ើយណរាមួយននៅក្នញងជួរដំបូង 
សូមត្រាប់នវជជបណ្ឌិត ឬគឌិលរានុបដ្រាកខផ្នកសុខភរាពកុមរារ នឌិងតគួសរាររបស់អ្នក។

តតូវបំពញនដោយអ្នកវិជជរាជទីវៈខផ្នកសុខភរាព៖ ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន
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ករារពឌិនឌិត្យសុខភរាពកុមរារអរាយុ៤ឆ្នរាំ
ការវាយតនមលែពធ្ើព�ើងពោយគិលានុរោឋា កថផ្្កសុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ GP ឬពពទ្យពយោរាលកុម្រ។

ព ្្ម ះ

ន្្ងថខឆ្្កំំពណើ ត         /     / ពភទ  រ / ស 

ករារវរាយតសម្សុខភរាព ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន

ទម្ងន់ គ្ក %

កម្ពស់ សម %

សន្ទស្សន៍ម្៉ា សរាងកាយ (BMI) 

កត្រាករារពរារសុខភរាព ្រា�/
ចរាស៎

ន� ករារតពួយ

្រារម្ភ

ពុំមរានករារ

តពួយ្រារម្ភ

ពតើរានរំពពញសំណួរស្ម្រ់ឪពុកម្្យព�ើយឬពៅ?

ពតើរានរញ្ចរ់ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគស្ម្រ់អាយុ 
សមរម្យពៅរាមគព្ម្ងព�ើយឬពៅ

ពតើម្នករ្ាហានិភ័យណ្មួយពទ?

ពស្តវញិ្ញា ណ

ចក្ខុវញិ្ញា ណ

សុខភាពម្ត់

ការពធ្ើពតស្ពលើការពមើលព�ើញពោយថភ្កម្្ខ ង ្រា�/ចរាស ៎ ន� 

ធម្តរា ពឌិនឌិត្យនឡើងវិញ ប្ជូន ននៅនតកោម
ករារព្យរា្រាល

លទ្ផ្ល

លទ្ផ្ល        រារាងចក្ខុវញិ្ញា ណ*6m   
                  រារាងចក្ខុវញិ្ញា ណ*3m                     

ថភ្កស្្ំ

ថភ្កស្្ំ

6/

3/

ថភ្កពឆ្ង

ថភ្កពឆ្ង

6/

3/

ការពិនិត្យសុខភាពម្ត់ពោយ "ព�ើរររូរម្ត់"  

ពងស្្សធាលែ ក់ចុះទាងំ្សរុង  ស / ឆ  
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លទឋាផ្ល

ពោរល់

 

សកម្មភាព្តរូវរានចាត់វធិានការ 

ព ្្ម ះររស់ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា ក

�ត្ថពលខា

ទើកថនលែង កាលររពិចឆេទននការពិនិត្យ          /         /

កូនមកជាមួយ       ម្្យ     ឪពុក       ពំុម្ននរណ្មកជាមួយ       អ្កពផ្្សងពទៀត

នតើមរាន្រានពឌិភរាក្រាព័ត៌មរានអំពទីសុខភរាពសមរម្យនហើយឬននៅ? ្រា�/
ចរាស៎ 

ន�
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្រអរ់អាហារស្លាន្្ង្តង់ថែលម្នសុខភាពល្
អាហារន្្ង្តង់ពៅស្លាថែលម្នតុល្យភាព គួរម្នពភសជជាៈ និងអាហារច្មរុះ្រចានំ្្ងពើ្ករុម 
អាហារសំខាន់ៗស្ម្រ់ពពលស្ម្ក និងពពលអាហារន្្ង្តង់។ សូមពរើកចូលវុរិនស Make Healthy 
Normal (ពធ្ើឱ្យសុខភាពជាពរឿងធម្មរា) ពែើម្ើរុករក្រអរ់អាហារន្្ង្តង់អន្រកម្មពៅ 
្តង់ www.makehealthynormal.nsw.gov.au/food/healthy-school-lunch-box

នធវើឱ្យសុខភរាពជរានរឿងធម្តរា

http://www.makehealthynormal.nsw.gov.au/food/healthy-school-lunch-box


 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

សរាលរាបឋមសឌិក្រា នឌិងមធ្យមសឌិក្រា
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ស្លារឋមសិកសា និងមធ្យមសិកសា
្រសិនពរើអ្ករានយកកូនររស់អ្កពៅពិនិត្យសុខភាព ថែលរានកំណត់ពពលពៅក្ុងពសៀវពៅពនះរាងំពើកំពណើ ត

 រ�ូតែល់អាយុ៤ឆ្្ ំអ្ករានផ្្ល់ឱ្យកូនអ្កនូវឱកាសែ៏លរ្ំផុ្តននការរកព�ើញរញ្ហា សុខភាព និងពោះ្ស្យមុន 
ពពលចារ់ពផ្្ើមស្លាពរៀន។ ភាពជានែគូែ៏រងឹម្ជំាមួយពវជជារណ្ឌិ តនិង / ឬកូនររស់អ្ក និងគិលានុរោឋា កថផ្្ក 
សុខភាពកុម្រ និង្គរួស្រ  គឺជាការសំខាន់ក្ុងការថ្ទាសុំខភាពររស់កូនអ្ក។ ទំនាក់ទំនងថែលអ្កម្នជាមួយ 
អ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពពែើម្ើថ្ទាកូំនររស់អ្ក ឥ�ូវពនះនឹងរានព្ងើកពែើម្ើរញ្ចូ ល្គរូររស់កូនអ្ក។

សូមចងចាថំា ្រសិនពរើអ្កកូនររស់អ្ក ឬ្គរូរព្ងៀនររស់កូនអ្កម្នការ្ពរួយរារមភាអំពើសុខភាពររស់កូនអ្ក 
ពៅពពលណ្មួយក្ុងអំ�ុងពពលសិកសា អ្ក និងកូនររស់អ្កគួរថតនិោយជាមួយអ្កវជិាជា ជើវៈថផ្្កសុខភាពររស់

 អ្ក។ ជួនកាលរញ្ហា អាករ្កិរោិ ឬរញ្ហា ននការពរៀនសូ្តអាចទាក់ទងនឹងរញ្ហា សុខភាព។ ្រសិនពរើកូនររស់អ្ក
 

ពកើតម្នរញ្ហា ទាងំពនះណ្មួយ ការវាយតនមលែសុខភាពគឺជាគំនិតល។្

ការវាយតនមលែសុខភាពមុនពពលកូនររស់អ្កចារ់ពផ្្ើមពរៀនពៅស្លាមធ្យមសិកសា ្តរូវរានផ្្ល់អនុស្សន៍ខ្ពស់។  
ពៅពពលថែលកុម្រ្នែល់វយ័ជំទង់ររស់ពួកពគ ព�ើយកាលែ យជាមនុស្សវយ័ជំទង់ ពួកពគរានឆលែងកាត់ពពលពវលា 

ននការរ ើកចព្មើន និងការផ្លែ ស់រ្ូរោ៉ា ងឆ្រ់រ�័ស។ រញ្ហា សុខភាព ឬសំណួរអាចពលចព�ើង ព�ើយការវាយតនមលែ
 សុខភាពគឺជាឱកាសមួយពែើម្ើពោះ្ស្យរញ្ហា ទាងំពនះ។ ជាថផ្្កមួយននការវាយតនមលែពនះ វា្តរូវរានថណនាថំា  

ថភ្ក និងចក្ខុវសិ័យររស់កូនអ្ក ្តរូវរានវាយតនមលែពៅក្ុងថភ្កនើមួយៗពោយថ�កពើោ្។ ការពធ្ើពតស្ពស្តវញិ្ញា ណ
 អាចរានពធ្ើពៅ្គរ់វយ័។

សូមចងចាយំកពសៀវពៅពនះមកជាមួយអ្ក ពៅកាន់កថនលែងវាយតនមលែសុខភាពណ្មួយ។ ការម្ន្រវត្ិសុខភាព 
ររស់កូនអ្កជារ់ជាមួយអ្ក នឹងជួយអ្កកូនររស់អ្ក និងពវជជារណ្ឌិ ត ឬគិលានុរោឋា កររស់អ្ក ពែើម្ើវាយតនមលែ

 សុខភាពកូនររស់អ្ក។

សូមចងចារំកសាកំណត់្រា្ពឹត្ិការណ៍សុខភាពសំខាន់ៗ ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ និងព័ត៌ម្នអំពើសុខភាពពផ្្សងពទៀត 
ពៅក្ុងពសៀវពៅពនះ ពែើម្ើព្តៀមទុក្រវត្ិសុខភាពររស់កូនអ្ក និងថែលអាចង្យ្សរួលរក។



 ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ករារចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគ
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ព័ត៌ម្នអំពើការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ
ការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ការោរកុម្រទរ់ទល់នឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាព្ចើនថែលរន្ពកើតម្នពៅក្ុងស�គមន៍ ព�ើយថែលនាំ

 ឱ្យកុម្រទាងំឡាយពៅថតឈចឺារ់ និងស្លែ រ់ពោយពំុចារំាច់។

National Health and Medical Research Council (្ករុម្រឹកសាជាតិថផ្្ក្ស្វ្ជាវសុខភាព និងពវជជាស្ស្សដា) 
រានផ្្ល់អនុស្សន៍គព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគជាតិស្ម្រ់កុម្រទាងំអស់។ អ្កគួរថតពិភាកសាអំពើអនុស្សន៍ទាងំពនះ 
ជាមួយពវជជារណ្ឌិ ត ឬគលែើនិកក្ុងតំរន់អ្ក និង / ឬពោងពៅវុរិនស NSW Health ពៅ្តង់ www.health.nsw.
gov.au/immunisation/schedule ពែើម្ើពមើលគព្ម្ងចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ NSW រច្ចុរ្ន្ភាព។

ថ្ាចំាក់រង្កា រពរាគ ការោរកុម្រទរ់ទល់នឹងពរាគខាន់ស្លែ ក់, ពតរាណុស, ក្កម្ន់, ជំងឺ្គរុន ស្ិតនែស្ិតពជើង, កស្ញជា ិល,  
្សឡាថទន, ស្ូច, ពរាគរលាក្សរខួរ្រពភទ b (Hib), ជម្ងឺ រលាកព្លែើម្រពភទ b, ជំងឺមើនើញពជាខូខល្រពភទ C, 

 
ពរាគអុតស្្យ, ជំងឺរាគពលើកូនពក្មង (rotavirus), ជំងឺរលាកសួត និងពរាគែុះឫសពលើអងគាជាតិមនុស្ស (HPV)។  
ថ្ាចំាក់រង្កា រ ពរាគទាងំពនះម្នផ្្ល់ជូនពោយឥតគិតន្លែ ពើពវជជារណ្ឌិ តក្ុងតំរន់ររស់អ្ក ស្លា្ករុងមួយចំនួន 

 
មន្ទើរពពទ្យកុម្រ មជ្ឈមណ្ឌ លសុខភាពស�គមន៍ ពសវាពវជជាស្ស្ស្ស្ម្រ់ជនជាតិពែើម និងស្លាពរៀនស្ម្រ់ថ្ា ំ
ចាក់រង្កា រពរាគថែល្តរូវរានថណនាសំ្ម្រ់ពក្មងជំទង់។

កុម្រខលែះអាចទទួលការរងទុក្ខពោយជំងឺ្គរុនពរ្ៅរន្ិចរន្ួច និង / ឬការព�ើង្ក�ម ម្នព�ើម និង្សពកៀរពៅ្តង់
 កថនលែងចាក់ថ្ា។ំ សូមទាក់ទងពវជជារណ្ឌិ តក្ុងតំរន់ររស់អ្ក ្រសិនពរើម្ន្គរុនពរ្ៅពលើសពើ៣៩អងសាពស ឬ្រសិនពរើ
 អ្ក្ពរួយរារមភាអំពើស្្ថ នភាពររស់កូនអ្ក។

ពរៀងរាល់ទារកថែលរានចុះរញជា ើ្សរចបារ់ជាមួយ Medicare ក៏្តរូវរានចុះរញជា ើផ្ងថែរ ជាមួយរញជា ើចុះព ្្ម ះការ 
ចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគអូស្ស្ដា លើ (AIR)។ រនា្ទ រ់ពើ្ពឹត្ិការណ៍ចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគនើមួយៗ ពវជជារណ្ឌិ ត ឬគលែើនិកក្ុងតំរន់

 ររស់អ្ក នឹងជូនែំណឹងពៅ AIR អំពើស្្ថ នភាពចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគររស់កុម្រ។

AIR នឹងរញជាូ នររាយការណ៍្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគពៅអ្ក ពៅពពលថែលកូនររស់ អ្ករានរំពពញគព្ម្ង 
ចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគពៅអាយុ៤ឆ្្រំរស់ពគ។ អ្កនឹង្តរូវរានត្មរូវឱ្យផ្្ល់ររាយការណ៍្រវត្ិននការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ 
ទាន់រច្ចុរ្ន្ភាពស្ម្រ់អាយុររស់កូនអ្ក ពៅមជ្ឈមណ្ឌ លថ្ទាកុំម្រ និងស្លាពរៀនររស់កូនអ្ក ពៅពពលចុះ 
ព ្្ម ះចូលពរៀន។

្រសិនពរើអ្កពំុរានទទួលររាយការណ៍ពនះពទ ឬម្នរញ្ហា ជាមួយររាយការណ៍ពនះ អ្កអាចទាក់ទងមក AIR  
រាមទូរស័ព្ទពលខ 1800 653 809។

http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា

ព័ត៌មរានសំខរាន់សតមរាប់ឪពុកម្រាយ / អរាណរាព្យរា្រាល
ថ្នរាំចរាក់បង្រារនរោគក្អក
ទារកទាងំឡាយណ្ថែលពៅពក្មងពពកពំុអាចចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគរានពពញពលញ (មុនអាយុ៦ថខ) គឺម្នហានិភ័យ 
ខ្ពស់ននការពកើតជំងឺក្កម្ន់ ថែលឆលែងពើមនុស្សពពញវយ័ និងមនុស្សវយ័ជំទង់។ ការចាក់ថ្ារំង្កា ររថន្ថមមួយពលើក 
ននពរាគក្កម្ន់ស្ម្រ់មនុស្សជំទង់ (ថ្ាចំាក់រង្កា រ dTpa) ្តរូវរានថណនាសំ្ម្រ់ស្ស្ើម្ននផ្្ទពោះពៅពពលម្ន 
គភ៌២៨សរ្ា�៍។ មនុស្សពពញវយ័ទាងំអស់ថែលនឹងម្នទំនាក់ទំនងជាមួយទារកពទើរនឹងពកើត  គួរថតរានទទួល 
ការចាក់ថ្ារំង្កា រោ៉ា ងពហាចណ្ស់ពើរសរ្ា�៍ មុនពពលទារកពកើតមក។

សូមចរាក់ថ្នរាំបង្រារនរោគកូនរបស់អ្នកឱ្យ្រាន�រាន់នពលនវលរា
វាជាការសំខាន់ខាលែ ងំណ្ស់ថែលកូនររស់អ្ក្តរូវរានចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពៅចពនាលែ ះពពលថែលរានថណនាពំែើម្ើផ្្ល ់
កិច្ចការោរមុនពពលរំផុ្ត្រឆ្ងំនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទាងំឡាយ។ ការពនយោរពពលចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ ពធ្ើឱ្យកុម្រ្រឈម 
មុខនឹងការឆលែងជំងឺ ព�ើយពៅជាឈោឺ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ។ កុម្រថែលម្នជំងឺរន្ិចរន្ួចែូចជាការព�ៀរសំពរារ ឬម្ន្គរុន

 ផ្ស្យ អាចចាក់ថ្ារំានពោយសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌ម្នរថន្ថមស្ើអំពើការចាក់ថ្ារំង្កា រពរាគ រមួទាងំការពចញផ្សាយរច្ចុរ្ន្ននពសៀវពៅថណនាស្ំើពើការចាក់ថ្ារំង្កា រ 
ពរាគអូស្ស្្លើ អាចរករានពៅរាមវុរិនស www.immunise.health.gov.au។

http://www.immunise.health.gov.au
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា
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កំណត់តតរាសុខភរាពផ្រាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញំ ន�ៅ�ំព័រមរាតឌិករា
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Dangers?
នតគោះថ្នរាក់? 

ពឌិនឌិត្យនមើលនមើលនតគោះថ្នរាក ់ឧទា�រណ៍ ថខ្សអគគាិសនើ ព្រងស្ងំ ឬព្ោះថ្ាក់ពផ្្សងពទៀត

Responsive?
នឆ្ើយតប? 

នតើអ្នកជំងឺពុំនឆ្ើយតប នឌិងពុំដកដនង្ើមធម្តរាឬ?

Send for Help!
ប្ជូននដើម្បទីសុំជំនួយ

> ថ្សកពៅសុំជំនួយ
>  ្រារ់ឱ្យនរណ្ម្្ក់ពៅ�ូរស័ព្សូន្យបទីដង (000) ភ្រាម
> នហៅសុំឡរាននព�្យ

Open Airway
នបើកផ្ូវដនង្ើម

>  ទល់កបាលពៅព្កាយ្្មៗ និងពលើកចង្កា  
(មិន្តរូវពធ្ើចំពោះទារកព�ើយ)

>  យកស្រធាតុចថមលែកពចញពើម្ត់ (និង្ចមុះទារក)

Normal Breathing?
ដកដនង្ើមធម្តរាឬ?

> ពមើល ស្្រ់ និងស្្ទ រឱ្យែឹងថាម្នការែកែពងហាើម
>   តបសឌិននបើន�ើញមរានករារដកដនង្ើមធម្តរា ទុកអ្កជំងឺ ឬោក់អ្កជំង ឺ

ឱ្យពគងពផ្្ៀងខលែួន
>  ្រសិនពរើពំុព�ើញម្នការែកែពងហាើមធម្មរាពទ ចូរចារ់ពផ្្ើមអនុវត្  

CPR ពោយសងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង៣០ែង ពរៀងរាល់ការរញ្ចូ លខ្យល់
ែពងហាើម២ែង ថែលពស្មើនឹងការសងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង១០០-១២០ែង 
ក្ុងមួយនាទើ

Start CPR
ចរាប់នផ្ើម CPR

កូននក្ង នឌិងមនុស្នពញវ័យ៖
>  ោក់ថកងនែពៅពលើថផ្្កខាងព្កាមននឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង ពៅចំកណ្្ល្ទរូង
>  សងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូងមួយភាគរើននជព្៉្ទរូង គឺ៣០ដង ក្ុងពល្ឿន 

១០០-១២០ការសងកាត់ ក្ុងមួយនាទើ
>  រន្ការសងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង៣០ែង ពរៀងរាល់ការរញ្ចូ លខ្យល ់

ែពងហាើម២ែង 
>  ការរង្្ក់ពៅនឹងការសងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង្តរូវកាត់រន្ថយឱ្យម្នតិចរំផុ្ត
�រារក៖
>  ោក់ទើរាងំ២្ម្មនែ ពៅពលើថផ្្កខាងព្កាមននឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង
>  សងកាត់ចុះសងកាត់ឆ្ឹងសន្ទះ្ទរូង ្រថ�លមួយភរាគបទីសនជនតមៅត�ូង
>  បន្ករារសង្ត់ឆ្អឹងសន្ះត�ូង៣០ដង នរៀងររាល់ករារប្្ូលខ្យល់ដនង្ើម២ដង 

Attach Defibrillator
ករារដរាក់ភជរាប់ឧបករណ៍ 

ោក់ភាជា រ់ឧរករណ៍ Defibrillator ខាងព្រៅថែលែំពណើ រការពោយស្័យ្រវត្ិ (AED) 
ឱ្យរានឆ្រ់រាមថែលអាចរក រាន ព�ើយពធ្ើរាមការរលឹំក។

បន ្CPR រហូត�រាល់ខតអ្នកជំនួយនវជជបណ្ឌិត្រានមកដល់ ឬករារនឆ្ើយតប ឬករារដកដនង្ើមតតឡប់មកវិញ
តបុងតបយ័ត្នចំនពោះភរាពអស់កម្រាំងរបស់អ្នកជួយសន្ង្គោះ តបសឌិននបើមរានអ្នកជួយ សូមប្ូរអ្នកជួយសន្ង្គោះនរៀងររាល់២នរា�ទី

ក្នញងតគរាសន្ង្គោះបន្រាន់ សូមចងចរំា DRSABCD របសអ់្នក

រនបៀបជួយឱ្យនបះដូង នឌិងករារដកដនង្ើមដំនណើរករារនឡើងវិញ

រារាងពនះមិនថមនជាការជំនួសការ
ចូលរមួវគគាជួយសពស្ង្គា ះជារនា្ទ ន់ពទ 
ែូពច្ះ្តរូវពរៀន CPR ឥ�ូវពនះ!

រារាង CPR ផ្្ល់ជូនពោយឥតគិតន្លែ ព�ើយ 
មិនថមនស្ម្រ់ោក់លក់ពទ។ រារាងពនះម្ន 
ស្ម្រ់ការទាញយករានពើវុរិនសររស ់ 
Ambulance (ឡានពពទ្យ) ពៅ្តង់៖  
www.ambulance.nsw.gov.au។

ស្ម្រ់ចម្ងល់ទាងំឡាយអំពើរារាងពនះ:
NSW Ambulance
Locked Bag 105
Rozelle, NSW 2039
ទូរស័ព្ទ៖ (02) 9320 7777

រារាងពនះអនុពលាមរាមពោលការណ៍ថណនារំរស ់
្ករុម្រឹកសាជួយឱ្យពរះែូង និងការែកែពងហាើមែំពណើ រ 
ការព�ើងវញិ ស្ើពើ CPR ថែលម្ន្រសិទ្ភាពមក 
្តឹមថខមករា ឆ្្២ំ០១៦។ ស្ម្រ់ព័ត៌ម្នរថន្ថម 
សូមចូលពមើល www.resus.org.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au
http://www.resus.org.au


បរិនភោគសតមរាប់�មងៃន់ខដលមរានសុខភរាពល្អ

ព័ត៌មរានននះ�រាក់�ងចំនពោះកុមរារ ខដលមរានអរាយុចរាប់ពទី២ឆ្នរាំនឡើងន�ៅ

ផឹក�ឹក ជំនួសនភសជជៈ �ឹកខផ្ន្ើ 
ឬនភសជជៈខផ្អម cordialនគងឱ្យ្រានតគប់តគរាន ់

(១០-១២ពម្៉ា ងក្ុងមួយយរ់ 
ស្ម្រ់ពក្មងអាយុព្កាម១២ឆ្្ ំ
និង៨-១០ពម្៉ា ងក្ុងមួយយរ់ 
ស្ម្រ់ពក្មងពលើសពើ១២ឆ្្)ំ

នធវើសកម្ភរាព
យ្រាងនហោចណរាស់១នម្ោង 
ក្នញង១សថងៃ ជរានរៀងររាល់សថងៃ

កំណត់នពលនវលរានតបើត្រាស់នអតកង ់
(កំុឱ្យពលើសពើ១ពម្៉ា ងក្ុងមួយន្្ង 

ស្ម្រ់ពក្មងអាយុ២-១៥ឆ្្ ំ
និងរ�ូតែល់ពៅ២ពម្៉ា ងក្ុងមួយន្្ង 

ស្ម្រ់កុម្រអាយុ៦ឆ្្ពំ�ើង) នតជើសនរើសអរាហរារនតកៅនពលខដលមរានសុខភរាពល្អ 
នឌិងអរាហរារពឌិនសសឱ្យ្រានតឌិចជរាង

ដឹងអំពទី 
ចំខណក/មុខចំណទីរបស់អ្នក

ចរាប់នផ្ើមនរៀងររាល់សថងៃ  
នដោយញញំរាអរាហរារនពលតពឹក

ខដលមរានសុខភរាពល្អ

ញរាុំឱ្យ្រានយ្រាងនហោចណរាស់
បខន្៥មុខ នឌិងខផ្ន្ើ២មុខ នរៀងររាល់សថងៃ  

(ស្ម្រ់អាយុ២-៣ឆ្្ ំញុារំថនលែ២មុខកនលែះ 
និងថផ្លែពឈើ១មុខ)

មរានសុខភរាពល្អ
ជរាមួយគ្នរា

1.មរ៉ោង

2.មរ៉ោង



SHPN (HSP) 170154

ករារសន្ង្គោះបន្រាន់

ករារសន្ង្គោះបន្រាន់ (ឡរាននព�្យ អគ្គទីភ័យ ឬប្ូលទីស)  .............. 000
សបរាប់ទូរស័ព្ទបគាអាសន្នម�ោយមបបើទូរស័ព្ទន�.សូរដឆក.
មរើលជាររួយស្ាប័នផ្ល់មសវាទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នក
ព័ត៌មរានអំពទីថ្នរាំពុល .......................................................13 11 26

ករារបំន្ៅកូននឹងនដោះ នឌិងករារចឌិ្្ឹមបទី្រាច់កូន
healthdirect Australia ...................... 1800 022 222
Karitane ............................................ 1300 CARING

                            (1300 227 464)

មជ្ឈមណ្លខថ�រាំតគួសរារ Tresillian .............. 1300 2 PARENT
(ការមហៅម�ោយឥតគតិតនថលៃ.មនៅមបកៅតំបន់ជុំវិញបកុងសុី�នីយ)

តំបន់ជុំវិញបកុងសុី�នីយ  ................................ (02) 9787 0855

សមរាគមករារបំន្ៅកូននឹងនដោះ អូតស្រាលទី ....1800 mum2mum
ការមហៅឥតគតិតនថលៃមចញពីទូរស័ព្ទរានដខ្  .................1800 686 268

នផ្ងន�ៀត
នសវរាបកខតបភរាសរាសរនសរ នឌិងនឌិយរាយ  .......................13 14 50

នសវរាកម្តគួសរារ នឌិងសហគមន៍
ខខ្�ូរស័ព្ជំនួយកឌិច្ករារពរារកុមរារ  ................................13 21 11
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