
បញ្ហា ដំណាក់កាល 
សំខាន់ៗ

តាមដានការរកីចម្មើនរបស់ 
កូនអ្នក។ ចាត់វធិានការឱ្យបាន 

មុនមេល ្បសិនមបើអ្នក 
មានកង្វល់ណាមួយ។

ស្វែងរកស្វាគិលានុបដ្ឋា កស្នែក្ុខភាពកុមារ 
និងគគរួសារគបចំាតំបន់រប្់អនែក សៅគតង់៖

www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្ិត

កំុមៅរង់ចំា។  
ចាត់វធិានការឱ្យបានមុនមេល

គប្ិនសបើកូនរប្់អនែកមិន្សគមចតាមដំណាក់កាល  
្ំខាន់ៗគ្បតាមអាយុរប្់ពួកសគសទ 

្ូមសចកចាយនូវកងវែល់រប្់អនែក។ 

និយាយសៅកាន់គិលានុបដ្ឋា កស្នែក្ុខភាពកុមារ និងគគរួសារ   
ឬសវជ្ជបណិ្តពយាបាលសោគទូសៅរប្់អនែក។

្ូមចាត់វធិានការឱ្យបានមុនសពល ខណៈសដលជំនាញ 
ទំាងឡាយកំពុងរកីចសគមើន។ ជួយកូនរប្់អនែកឱ្យបាន 
លូតលា្់ដល់្កាតា នុពលសពញសលញរប្់ពួកសគ។

សស្វងយល់ម្ចើនសែមម�ៀត
កំណត់ត្រាសុខភាពផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ខំុ្  (សសៀវសៅសខៀវ - 

 Blue Book) មានចុះព័ត៌មានជាសគចើនអំពើ 
ដំណាក់កាល្ំខាន់ៗ និងវ ុបិស្ដ៏មានគបសយាជន៍។

ជួយកូនរបស់អ្នក 
បមងកើតជំនាញរបស់េួកមេ

ជំនាញទំាងឡាយដូចជាជំហានដំបូង 
ការញញឹមជាសលើកដំបូង និងការគគវសីដ "លាស�ើយ" 
គតរូវបានសគសៅថា ដំណាក់កាលរកីចសគមើន្ំខាន់ៗ។

ចាប់ពើសពលសកើត សៅដល់អាយុ៥ឆ្នែំ  កូនរប្់អនែកគួរសត 
ឈានដល់ដំណាក់កាល្ំខាន់ៗ 

ពើរសបៀបវាសលង សរៀន និយាយ ស វ្ែើកាយវកិារ 
និងផ្លា ្់បតាូរចលនា។

្គមាប់គំនិតអំពើកិច្ចការសាមញ្ញា គបចំាស ង្ៃ  
សដលអនែកអាចស វ្ែើបានជាមួយកូនរប្់អនែក សៅគគប់វយ័ 

្ូមទាញយកគបរ៉ូគកាមឥតគិតស ល្ា  
ក្តីត្សឡាញ់ និយាយ សត្រៀង អាន សលង សៅគតង់វ ុបិស្

www.lovetalksingreadplay.com.au

រកសាតាមដានការរកីចម្មើន 
របស់កូនអ្នក

ស ល្ាើយនូវ្ំណួរ សរៀនដឹងពើ្ញ្ញា ។ 
ចាត់វធិានការឱ្យបានមុនសពល។ សៅកនែងុ 
កំណត់ត្រាសុខភាពផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ខំុ្    

(សសៀវសៅសខៀវ -Blue Book)  
សដើម្ើឱ្យបានដឹងថាសតើការរកីចសគមើនរប្់កូនអនែក 

មានដំសណើ រការគតឹមគតរូវឬអត់។

ជាគបចំា ្ូមយកកូនរប្់អនែកសៅគិលានុបដ្ឋា កស្នែក 
្ុខភាពកុមារ និងគគរួសារ ឬសវជ្ជបណិ្តពយាបាលសោគទូសៅ 

រប្់អនែកសដើម្ើពិនិត្យ្ុខភាព និងការរកីចសគមើន។

Khmer - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

 មរៀនដឹងេើសញ្ញា ។ ចាត់វធិានការឱ្យបានមុនមេល។
ការរកីចសគមើនសដើមដំបូងរប្់កូនអនែក គឺជាដំសណើ រមួយ។

៦-៨សបា្ត ហ៍ ៦សែ

១៨សែ

៣ឆ្្នំ ៤ឆ្្នំ

• ចាប់ស ត្ាើមញញឹម 
ដ្ក់មនុ្្ស

• សបរកបាលសៅរក 
្សមលាង

• អាចទប់កបាល 
ស�ើងសលើ

• ចាប់ស ត្ាើម្មលាឹង
សមើលតាមវត្ុ

• ស វ្ែើតាម្សមលាង

•
ចាប់ស ត្ាើមអង្ុយ
សដ្យគ្មា ន
ការគំ្គទ

•
ចូលចិតតាសលងជាមួយ
អនែកដសទ ជាពិស្្
ឪពុកមាតា យ

• ស ល្ាើយតបសពលណា
សៅចំសឈាមា ះ

•
ចងភា្ជ ប់គ្ៈរមួគ្នែ
សៅសពលស វ្ែើ្សមលាង 
កសកកករ (“អា”,  
“សអ”, “អូ”)

•
សគបើកាយវកិារ
សាមញញៗា ដូចជា 
គគវកីបាលចំសោះ 
ោក្យ “សទ” ឬគគវសីដ 
“លាស�ើយ” • ស វ្ែើតាម  

កាយវកិារ 

•
ស ល្ាើយតបសៅនឹង 
្ំសណើ និយាយ 
សាមញញា

•
និយាយថា 
"មារ៉ មារ៉ " និង 
"បារ៉ បារ៉ "

• វារសតាងឈរ
• សចះនិយាយោក្យ

មួយមារ៉ ត់ជាសគចើន

• សចះសដើរ 
សដ្យខលានួឯង•

ដឹងពើវត្សុាមញញា

គឺសគបើ្គមាប់សគ្ល

បំណងអវែើ ឧទា�រណ៍  

ទូរ្័ព្ទ គចា្  
សាលា បគោ

• សលងស្វែើពុត ដូចជា

បញ្ចកុចំណើ  កូនគកមំុសកមាងសលង

•
សចះចង្លុគបាប់
អនែកស្្សងសទៀតអំពើ

សដលគួរឱ្យចាប់អារមមាណ៍

• និយាយសចញឃ្លា សដល

មាន២ សៅ៤ោក្យ

•
ចាប់រសំ�ើបសពល 

ណាសៅជាមួយ

កុមារដសទសទៀត•
ស វ្ែើតាមស្ចក្ើ
សណនំា 
សាមញញៗា  

• ទាត់បាល់

•
ចង្ុលសៅកាន់
វត្ុសលើរបូភាព 
សពលណា 
សៅចំសឈាមា ះ •

ស វ្ែើតាមមនុ្្ស
ជំទង់ និងមិតតា�កតាិ 
(ដូចជារត់ 
សៅសពលសកមាង 
ឯសទៀតរត់)

•
បនតាការ្ន្ទនា
សដ្យសគបើឃ្លា
ពើរ សៅបើ

• សចះសតាងស�ើង 
បានល្

•
សចះសលងសល្ងសដល 
មានកនែងុគំនិតជាមួយ 
កូនគកមំុសកមាងសលង  
្តវែ និងមនុ្្ស

•
បង្ហា ញក្ើគ្ឡាញ់ 
្គមាប់មិតតា�កតាិ 
សដ្យពំុបាច់ដ្្់សតឿន

• សចះនិទានសរឿង

•
សលាត និងឈរសៅសលើ 
សជើងមួយបានដល់ 
២វនិាទើ

•
ចូលចិតតាសលងជាមួយ 
សកមាងឯសទៀត ជាជាង 
សលងសតមានែ ក់ឯង

• សលងជាមួយសកមាងឯសទៀត

•
គូររបូមនុ្្សមានែ ក់ 
សដលមានស្នែកោង 
កាយពើ២ សៅ៤

២
ឆ្

្នំ

My personal health record

This is the personal health record of:

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

កំណត់្តាសុែភាេផ្ទា ល់ែួ្នរបស់ែំុ្ មានចុះព័ត៌មានបសនម្អំពើដំណាក់កាល្ំខាន់ៗ។ ្ូមសចករសំលកការរកីចសគមើន និងការគពរួយបារម្ភណាមួយរប្់កូនអនែក  ជាមួយគិលានុបដ្ឋា កស្នែក្ុខភាពកុមារ និងគគរួសារ ឬសវជ្ជបណិ្តពយាបាលសោគទូសៅរប្់អនែកសរៀងោល់សពលជួបសដើម្ើពិនិត្យ។ កំុសៅរង់ចំា។ 
ការចាត់វធិានការបានមុនសពល អាចស វ្ែើឱ្យមានភាពខុ្គ្នែ ពិតគបាកដ! សដើម្ើរកសមើលមណ្ល្ុខភាពកុមារ និងគគរួសាររប្់អនែក ្ូមចូលសៅកាន់វ ុបិស្  
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services។ 

្គមាប់គំនិតបសនម្សទៀតអំពើ ការចំណាយសពលសវលាជាមួយកូនរប្់អនែក  
្ូមចូលសៅកាន់វ ុបិស្ កតាើគ្ឡាញ់ និយាយ សគចៀង អាន សលង។ 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

មាតិកាសដើមបាន ត្ាល់សដ្យកមមាវ ិ្ ើរប្់ មជ្ឈមណ្លអាសមរកិសដើម្ើគគប់គគង និងទប់សាកា ត់ជំងឺ រ�ៀនដឹងពីសញ្ញា ។ ចាត់វធិានកា�ឱ្យបានមុនរពល។ https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : សខមិ្ុនា ឆ្នែំ ២០១៧ ្គមប្គមរួលសដ្យគក្ួង្ុខា�ិបាល។ SPHN (HSP) 180408។

១២
សែ

ចាប់ម ្្តើម 
មៅ្តង់មនះ


