
ສ່ິງສ�ຄັນ

ຕິດຕາມການພັທນາຂອງລູກທ່ານ. 
ຈ່ົງເຮັດແຕ່ 

ຕ້ົນໆຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນ
ຊອກຫາບໍຣິການ ອະນາມັຍ ຂອງເດັກແລະຄອບ ຄົວໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ ທ່ີ:
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services

ຣາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່

ຢ່າລໍຖ້າ. ໃຫ້ເຮັດແຕ່ຕ້ົນໆ
ຖ້າລູກທ່ານເຮັດເຮັດສິ່ງສ�ຄັນຕ່າງໆຕາມຫຼັກເກນ 

ສ�ລັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້, ຈ່ົງແບ່ງປັນຄວາມ ກັງວົນຂອງທ່ານ.

ເວົ້ າລົມກັບພະຍາບານສ�ລັບເດັກແລະຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍ ໝຂໍອງທ່ານ.

ຈ່ົງເຮັດແຕ່ຕ້ົນໆໃນຂະນະທ່ີບັນດາທັກສະພວມພັທນາ. ຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້
ໄປເຖິງຄວາມສາມາດອັນເຕັມປ່ຽມຂອງ ພວກເຂົາ.

ຊອກຫາຕ່ືມ
My Personal Health Record (ປຶ້ ມ Blue Book)
ບັນຈຸ ຂໍ້ມູນອ່ືນໆກ່ຽວກັບສິ່ງສ�ຄັນຕ່າງໆຕາມຫຼັກເກນອາຍຸ 

ແລະເວັບໄຊຕ໌ທ່ີມີປໂຍດ.

ຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ພັທ 
ນາທັກສະຂອງພວກເຂົາ

ບັນດາທັກສະຕ່າງໆເຊັ່ ນບາດຍ່າງກ້າວທ�ອິດ, ການຍິ້ມ 
ເທ່ືອທ�ອິດ,ແລະ ການໂບກມື ‘ບາຍ-ບາຍ’ ເອ້ີນວ່າ 

ການພັທນາອັນສ�ຄັນ.

ນັບຕ້ັງແຕ່ ກ�ເນີດຫາ5ປີ, ລູກທ່ານຄວນເຮັດສິ່ງສ�ຄັນ ຕາມຫຼັກ
ເກນອາຍຸໃນການທ່ີວ່າເຂົາຈະຫຼິ້ນ, ຮຽນຮູ້, ເວົ້ າ, ເຮັດທ່າທາງ ແລະ 

ເຄ່ືອນໄຫວ ແບບໃດ.

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດຕ່າງໆກ່ຽວກັບສິ່ງງ່າຍໆຂອງແຕ່ລະມື້ ທ່ີທ່ານສາມ
າດເຮັດກັບລູກທ່ານຕາມອາຍຸແຕ່ລະຂ້ັນ, ຈ່ົງ ດາວໂຫຼດເອົາແອັບຟຣີ 

Love, talk, sing, read, play ໄດ້ທ່ີ

www.lovetalksingreadplay.com.au

ຕິດຕາມເບ່ິງການ 
ພັທນາຂອງລູກທ່ານ

ຕອບຄ�ຖາມກ່ຽວກັບ ການຮຽນຮູ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕ້ົນໆ 
ທ່ີຢູ່ໃນ My Personal Health Record (ປຶ້ ມ Blue Book) 

ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າການພັທນາລູກຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນທິດທາງຫຼືບໍ່.

ຈ່ົງພາລູກທ່ານໄປພົບພະຍາບານສ�ລັບເດັກແລະຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝ ໍ
ຂອງທ່ານເພື່ອກວດສຸຂພາບແລະການ ພັທນາ. 

Lao - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

ຮຽນຮູ້ສັນຍາລັກຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕ້ົນໆ
ການພັທນາຕ້ົນໆຂອງລູກທ່ານເປັນການເດີນທາງ

6-8 ອາທິດ 6 ເດືອນ

18 ເດືອນ

3 ປີ 4 ປີ

● ເລ້ີມຍິ້ມໃສ່ຄົນ

● ປິ່ ນຫົວໄປຫາສຽງ

● ສາມາດຍຫົໍວຂ້ຶນ

● ເລ້ີມຕິດຕາມສິ່ງ 
ຕ່າງໆດ້ວຍຕາ

● ລຽນແບບສຽງ

● ເລ້ີມນັ່ງໂດຍບໍ່ມ ີ
ການຊ່ວຍ

● ມັກຫຼິ້ນກັບຄົນອ່ືນ, 
ໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່

● ຕອບຮັບຕໍ່ຊ່ືຂອງໂຕເອງ
●

ຕໍ່ສະຫຼະໃສ່ກັນໃນເວ 
ລາເຮັດສຽງແບັບແບັບ 
(‘ອາ’, ‘ເອ’, ‘ໂອ’)

●
ໃຊ້ທ່າທາງງ່າຍໆເຊັ່ ນ 
ສັ່ນຫົວສ�ລັບ “ບໍ່” ຫຼື 
ໂບກມື ‘ບາຍ-ບາຍ’

● ລຽນແບບທ່າ 
ທາງຕ່າງໆ

● ຕອບຮັບຕໍ່ຄ� 
ເວົ້ າຂງໍ່າຍໆ

● ເວົ້ າ “ມາມາ” ແລະ 
“ດາດາ”

● ຍືດໂຕຂ້ຶນຢືນ
● ເວົ້ າຄ�ດຽວໄດ້ຫຼາຍຄ�

● ຍ່າງໄດ້ເອງ
●

ຮູ້ສິ່ງຂອງທັມມະ 
ດາແມ່ນສ�ລັບໃຊ້  

ເຮັດຫຍັງ,ເຊັ່ ນວ່າ, 

ໂທຣະສັບ,ຟອຍ,ບ່ວງ

●
ທ�ທ່າງ່າຍໆ,ເຊັ່ນ 

ປ້ອນນົມຕຸກກະຕາ

●
ຊ້ີເພື່ອສະແດງໃຫ້ຄົນ 

ອ່ືນເບິ່ງສິ່ງທ່ີໜ້າສົນໃຈ

●
ເວົ້ າປໂຍກທ່ີມີ 2 ຫາ 

4ຄ�

●
ມີຄວາມຕ່ືນເຕັ້ນເວລາ

ຢູ່ກັບເດັກອ່ືນໆ● ເຮັດຕາມຄ� 
ແນະນ�ງ່າຍໆ

● ເຕະໝາກບານ

● ຊ້ີໃສ່ສິ່ງທ່ີຢູ່ຮູບພາບ
ເວລາບອກຊ່ື

●
ລຽນແບບຜູ້ໃຫຍ່ແລະໝູ່ 
(ເຊັ່ ນ ແລ່ນເວລາເດັກຄົນ 
ອ່ືນແລ່ນ)

●
ສືບຕໍ່ເວົ້ າລົມດ້ວຍ 
ການໃຊ້ 2 ຫາ  
3 ປໂຍກ

● ປີນໄດ້ດີ

● ຫຼິ້ນຕິຕາງກັບຕຸກກະຕາ, 
ສັດ ແລະ ຄົນ

● ສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ໝູ່ເພື່ອ
ໂດຍບໍ່ຕ້ອງບອກ

● ບອກເລົ່ າເລ້ືອງຕ່າງໆ

●
ເຕັ້ ນ ແລະ  
ຢືນດ້ວຍຂາດຽວ 
ໄດ້ເຖິງ2ວິນາທີ

●
ຢາກຫຼິ້ນກັບເດັກ 
ອ່ືນໆແທນທ່ີຈະ 
ຫຼິ້ນຄົນດຽວ

● ຫຼິ້ນຮ່ວມກັບເດັກອ່ືນໆ

●
ແຕ້ມຮູບຄົນທ່ີມີພາກ  
ສ່ວນຮ່າງກາຍ  
ໄດ້ 2 ຫາ 4 ຢ່າງ

2 
ປີ

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

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍບັນຈຸຂໍ້ມູນສິ່ງສ�ຄັນ ຫຼາຍຂ້ຶນ. ຈ່ົງແບ່ງປັນເລ້ືອງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກທ່ານ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃດໆກັບພະຍາບານສ�ລັບ ເດັກແລະຄອບຄົວ ຫຼື 
ນາຍໝຂໍອງທ່ານໃນທຸກໆຄ້ັງທ່ີ ທ່ານໄປພົບ. ຢ່າລໍຖ້າ! ການເຮັດແຕ່ຕ້ົນໆ ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍ! ເພື່ອຊອກຫາສູນ ອະນາມັຍ ສ�ລັບເດັກແລະຄອບຄົວໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ຂອງທ່ານ ຈ່ົງເຂົ້ າເບິ່ງທ່ີ 
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services.

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດເພີ້ມຕ່ືມກ່ຽວກັບການໃຊ້ເວລາກັບລູກ ທ່ານ, ຈ່ົງເຂົ້ າເບິ່ງທ່ີ 
ຄວາມຮັກ,ເວົ້ າ,ຮ້ອງເພງ,ອ່ານ,ຫຼິ້ນ. 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/

ເນື້ອເລ້ືອງຕ້ົນສະບັບແມ່ນມາຈາກ U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408.

12  ເດືອນ

ເລ້ີມຕ້ົນບ່ອນນີ້


