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ឈ្មោះ�ះ �របស់់ទារក	 អាយុុរបស់់ទារក	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

អី្វី� ដែ�លទារកភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	ស្ងងប់់ស្ងាង ត់់នៅ�នៅ�លនិិយាយជាមួួយ ឬនៅលើកប់ើ
o	ស្ងមឹួ�ងនៅមួើលមុួខរប់ស់្ងអ្ននក
o	ហាក់ប់ើដូូចជារកីរាយនៅ�លនៅ�ើញអ្ននក នៅ�នៅ�លអ្ននកនៅដូើរនៅ�រកគាត់់
o	ញញ�មួ នៅ�នៅ�លអ្ននកនិិយាយ ឬញញ�មួដាក់គាត់់

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o ប់នៅ�េញសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងនៅ�េងៗនៅ���ើយំ
o �ប់តិ់កមួមនៅ�និ�ងសំ្ងនៅ�ងឮខឹ្លាំងំ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o នៅមួើលអ្ននកនៅ�នៅ�លអ្ននកនៅ�ើើចលនា
o នៅមួើលបួ់និដូប់់វិនិាទីើ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅងើប់កាលនៅ�ើងនៅ�នៅ�ល�កឡាប់់
o នៅ�ើើចលនាដៃដូទាំងំ�ើរ និិងនៅ�ើងទាំងំ�ើរ
o លា�ប់អ្នប់់ដៃដូមួួយភ្លែ�ឹត់ៗ

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�អ្នើើខឹ�ភ្លែដូលអ្ននក និិងកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា �ំរ ូ
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ��ត់�មួអាយុ 2 ភ្លែខ។ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូល
កូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

អ្វីែកសាគ ល់កូ�កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។ សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ង
សំ្ងខ្លាំន់ិៗមួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ភ្លែត់មានិកតើបារមួភ៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័�ប់ចាំរំដូឋឬភ្លែដូនិដូើរប់ស់្ងអ្ននក នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរ

ឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

កូ�តូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	2	ដែ�

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ជួ្ជយុ	កូ�តូ�របស់់អ្វីែក	កែុង្គ
ការឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីងវិ�ិើស្ងា�ស្ងតនិិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ 
ឬស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	នៅ�ឹើយត់ប់នៅ�កាន់ិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកតាមួភ្លែប់ប់វិ�ិជមានិ។ ស្ងភ្លែមួែងការរនំៅ�ើប់ ញញ�មួ និិងនិិយាយជាមួួយគាត់់ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើ សូ្ងរសំ្ងនៅ�ង
នៅ�េងៗ។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�ប់នៅ�ងៀនិគាត់់ឱ្យយនៅច� "និិយាយ" នៅ�វិញិនៅ�មួកមួែងមាន ក់នៅ�កនងុការស្ងនិានា។

	និិយាយ អានិ និិងនៅ�ចៀងនៅ�កាន់ិកូនិអ្ននក នៅដូើមួីើ�ួយគាត់់ឱ្យយមានិការរកីចនៅ�មួើនិ និិងយល់ភ្លែ�នកភាស្ងា។
	ចំណាយនៅ�លឱ្យប់ថាន ក់�នមួ និិងប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ� �ួយឱ្យយគាត់់មានិអារមួមណ៍ិថាមានិសុ្ងវិត់ែិភា� និិងទីទួីលបានិការយកចិត់ត

ទុីកដាក់។ អ្ននកនិ�ងមិួនិ មិួនិនៅ�ើើឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកឹាយជានៅកមងទីនៅ�មួើស្ង នៅដាយការប់ើ ឬនៅ�ឹើយត់ប់ជាមួួយគាត់់នៅនា�នៅទី។
	ការនៅ�ឹើយត់ប់រ�័ស្ងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក �ួយគាត់់កនងុការនៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងលូត់លាស់្ង។ ការដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើឧប់ករណ៍ិនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកនៅ�ល

អ្ននកនៅ�ជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក �ួយឱ្យយអ្ននកនៅ�ឹើយត់ប់រ�័ស្ង។
	ភ្លែ�ទាំខួឹំនិអ្ននក។ ការចិ�េ�មួកូនិអាចជាកិចេការដ៏ូលំបាក! ការមានិទាំរកនៅទីើប់និ�ងនៅកើត់�មើងាយនិ�ងប់នៅងើើត់ឱ្យយមានិភា�រកីរាយ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននក

ខួឹនិឯងមានិអារមួមណ៍ិលអ។
	នៅរៀនិស្ងនៅងើត់នៅមួើល និិងនៅ�ឹើយត់ប់នៅ�និ�ងស្ងញ្ញាា រប់ស់្ងកូនិអ្ននក នៅដូើមួីើដូ�ងថាគាត់់កំ�ុងមានិអារមួមណ៍ិភ្លែប់ប់ណា និិង�ត់វូិការអ្នើើ។ អ្ននកនិ�ងមានិអារមួមណ៍ិលអ 

នៅ�ើយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនិ�ងមានិអារមួមណ៍ិថាមានិសុ្ងវិត់ែិភា� និិងទីទួីលបានិកែើ�ស្ងឡាញ់។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅត់ើគាត់់�ាយាមួ "នៅលង" ជាមួួយអ្ននកនៅដាយនៅ�ើើ
សូ្ងរសំ្ងនៅ�ងនៅ�េងៗ និិងនៅមួើលនៅ�កាន់ិអ្ននក ឬក៏គាត់់ងាកមុួខនៅចញ ស្ងាង ប់ ឬភ្លែ�ប់ជាមួួនៅ�ោ នៅដាយស្ងារគាត់់ចង់ស្ង�មាកភ្លែដូរឬនៅទី?

	ដាក់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក�កឡាប់់នៅ�នៅ�លគាត់់មិួនិទាំន់ិនៅ�ងលក់ និិងដាក់រប់ស់្ងនៅលងនៅ�កមួពស់្ង�ត់�មួភ្លែ�នក នៅ�ចំ�ើមុួខគាត់់។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�និ�ង�ួយ
គាត់់ឲ្យយនៅរៀនិនៅច�នៅងើប់កាលនៅ�ើង។ សូ្ងមួកំុទុីកកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅចាំលភ្លែត់ឯង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើនៅមួើលនៅ�គាត់់ដូូចជាងងុយនៅ�ង សូ្ងមួដាក់គាត់់ឱ្យយនៅ�ងផ្ងាង រ
នៅ�កភ្លែនឹិងនៅ�ងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា� (�ូករងឹ គាម និ�ួយ នៅខនើយ �ទីនាប់់ការពារទីងិិចកាល ឬរប់ស់្ងនៅលង)។

	បំ់នៅ�ភ្លែត់ទី�កនៅដា�មាែ យ ឬទី�កនៅដា�នៅគានៅមួៅដូល់កូនិអ្ននកភ្លែត់ប់ោុនៅណាះ �។ ទាំរកមិួនិទាំន់ិអាចញុ៉ាំអំាហារនៅ�េងៗ ទី�ក ឬនៅ�ស្ង�ជ�នៅ�េងៗនៅទីៀត់បានិនៅទី
កនងុរយ�នៅ�ល�ប់មាណិ 6 ភ្លែខដំូបូ់ងដៃនិ�ើវិតិ់រប់ស់្ង�ួកនៅ�។

	ភ្លែស្ងើងយល់ថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឃឹ្លានិនៅ�នៅ�លណា នៅដាយរកនៅមួើលស្ងញ្ញាា ស្ងមិាល់នានា។ រកនៅមួើលស្ងញ្ញាា ដៃនិការឃឹ្លានិដូូចជាការនៅប់ៀមួដៃដូ 
ងាកកាលនៅ�រកនៅដា�/ដូប់ទី�កនៅដា�នៅគា ការ��ជក់/លិឍប់បូ់រមាត់់។

	រកនៅមួើលស្ងញ្ញាា ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកភ្លែ�អត់ ដូូចជាការបិ់ទីមាត់់ ឬងាកមុួខនៅចញ�ើនៅដា�/ដូប់ទី�កនៅដា�នៅគា។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិឃឹ្លានិនៅទី �ឺ
អាចឈប់់បំ់នៅ�គាត់់បានិ។

	សូ្ងមួកំុអ្ន�ងនួិ ឬអ្ននុិញ្ញាា ត់ឱ្យយនិរណាមាន ក់អ្ន�ងនួិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅស្ងា�! អ្ននកអាចនៅ�ើើឱ្យយខូចខួរកាលរប់ស់្ងគាត់់បានិ ឬភ្លែ�មួទាំងំអាចនៅ�ើើឱ្យយគាត់់សឹ្ងាប់់
បានិនៅទីៀត់�ង។ ដាក់កូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�កភ្លែនឹិងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា� នៅ�ើយនៅដូើរនៅចញ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិអារមួមណ៍ិរកាចិំត់តនៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់យំ។ 
មួកនៅមួើលគាត់់នៅរៀងរាល់ 5-10 នាទីើមួែង។ ជានៅរឿយៗ ទាំរកយំខឹ្លាំងំបំ់�ុត់នៅ�កនងុរយ�នៅ�ល�ើរប់ើភ្លែខដំូបូ់ងដៃនិ�ើវិតិ់ ប់ោុភ្លែនិតអ្នើើៗនិ�ង�ប់នៅស្ងើរនៅ�ើង!

	មានិទីមឹាប់់ស្ង�មាប់់ការនៅ�ង និិងការបំ់នៅ�។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�និ�ង�ួយឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចាំប់់នៅ�ែើមួនៅរៀនិយល់ដូ�ងថានិ�ងទីទួីលបានិអ្នើើ។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់ 
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់ទារក	 អាយុុរបស់់ទារក	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

អី្វី�ដែ�លទារកភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី�ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖
�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	ញញ�មួនៅដាយខួឹនិឯងនៅដូើមួីើទីទួីលបានិចំណាប់់អារមួមណ៍ិ�ើអ្ននក
o  នៅស្ងើចតិ់ចៗ (មិួនិទាំន់ិជាការនៅស្ងើចនៅ�ញនៅលញ) នៅ�លភ្លែដូលអ្ននក�ាយាមួ

នៅ�ើើឱ្យយ គាត់់នៅស្ងើច
o  ស្ងមឹួ�ងនៅមួើលអ្ននក នៅ�ើើចលនា ឬនៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងនៅ�េងៗនៅដូើមួីើទីទួីលបានិ ឬ 

រកាចំណាប់់អារមួមណ៍ិរប់ស់្ងអ្ននក

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងដូូចជា “អូូ្ន” “អា” (កភ្លែកកករ)
o នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ង�ត់�ប់់នៅ�វិញិនៅ�នៅ�លអ្ននកនិិយាយនៅ�កាន់ិគាត់់
o ភ្លែប់រមុួខនៅ�រកសំ្ងនៅ�ងរប់ស់្ងអ្ននក

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o �ប់សិ្ងនិនៅប់ើឃឹ្លានិ ហាមាត់់នៅ�នៅ�លគាត់់នៅ�ើញនៅដា� ឬដូប់ទី�កនៅដា�នៅគា
o នៅមួើលដៃដូខួឹនិឯងនៅដាយការចាំប់់អារមួមណ៍ិ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o ទីប់់កាលនិ�ងនៅដាយមិួនិបាច់�ទី នៅ�នៅ�លអ្ននក កាន់ិគាត់់
o កាន់ិរប់ស់្ងនៅលងនៅ�នៅ�លអ្ននកដាក់វានៅ�កនងុដៃដូរប់ស់្ងគាត់់
o ��វិដីៃដូនៅ�រករប់ស់្ងនៅលង
o យកដៃដូដាក់មាត់់
o �ចត់់ភ្លែកងដៃដូ/នៅដូើមួដៃដូនៅ�នៅ�ល�កឡាប់់

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា �ំរ ូ
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 4 ភ្លែខ។ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូល
កូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�អ្នើើខឹ�ភ្លែដូលអ្ននក និិងកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ង
ខ្លាំន់ិៗមួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ភ្លែត់មានិកតើបារមួភ៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2. នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក អាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ 
 ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

កូ�តូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	4	ដែ�
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កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង
វិ�ិើស្ងា�ស្ងតនិិងស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ �ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិ 
សំ្ងណួិរ ឬស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	នៅ�ឹើយត់ប់នៅ�កាន់ិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកតាមួភ្លែប់ប់វិ�ិជមានិ។ ស្ងភ្លែមួែងការរនំៅ�ើប់ ញញ�មួ និិងនិិយាយជាមួួយគាត់់ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើ សូ្ងរសំ្ងនៅ�ង
នៅ�េងៗ។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�ប់នៅ�ងៀនិគាត់់ឱ្យយនៅច� "និិយាយ" នៅ�វិញិនៅ�មួកមួែងមាន ក់នៅ�កនងុការស្ងនិានា។

	�ែល់ឱ្យកាស្ងភ្លែដូល�ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា� ឱ្យយកូនិអ្ននកនៅ�ងចាំប់់ ទាំត់់រប់ស់្ងនៅលង និិងភ្លែស្ងើងយល់អ្នើើ ភ្លែដូលនៅ��ំុវិញិខួឹនិគាត់់។ ឧទាំ�រណ៍ិ 
ដាក់គាត់់នៅ�នៅលើ�ួយជាមួួយរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�។

	អ្ននុិញ្ញាា ត់ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកដាក់វិត់ែុភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�ចូលកនងុមាត់់រប់ស់្ងគាត់់នៅដូើមួីើភ្លែស្ងើងយល់�ើវិត់ែុទាំងំនៅនា�។ នៅនិ�ជារនៅប់ៀប់ភ្លែដូលទាំរក
នៅរៀនិសូ្ង�ត់។ ឧទាំ�រណ៍ិ ឱ្យយគាត់់នៅមួើល ស្ងាែ ប់់ និិងប់ោ�វិត់ែុភ្លែដូលមិួនិមុួត់ នៅ�ែ  ឬតូ់ចនៅ�កភ្លែដូលអាចនៅ�ើើឱ្យយគាត់់សឹ្ងាក់។

	និិយាយ អានិ និិងនៅ�ចៀងឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងាែ ប់់។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�និ�ង�ួយគាត់់កនងុការនៅរៀនិនិិយាយ និិងយល់ពាកយនានានៅ�នៅ�លនៅ�កាយ។
	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា

ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិ ភ្លែណិនានំៅនា�នៅទីស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ នៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	បំ់នៅ�ភ្លែត់ទី�កនៅដា�មាែ យ ឬទី�កនៅដា�នៅគានៅមួៅដូល់កូនិអ្ននកភ្លែត់ប់ោុនៅណាះ �។ ទាំរកមិួនិទាំន់ិអាចញុ៉ាំអំាហារនៅ�េងៗ ទី�ក ឬនៅ�ស្ង�ជ�នៅ�េងៗនៅទីៀត់បានិនៅទី
កនងុរយ�នៅ�ល�ប់មាណិ 6 ភ្លែខដំូបូ់ងដៃនិ�ើវិតិ់រប់ស់្ង�ួកនៅ�។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលងជាមួួយរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា� ភ្លែដូលងាយ�ស្ងលួកាន់ិ ដូូចជាចង្ក្រងើង់នៅកមង�ក�ុកនៅលង ឬនៅស្ងៀវិនៅ��កណាត់់មានិ
របូ់ភា�ច�មួ ះ��ណ៌ិភ្លែដូល�ត់វូិតាមួអាយុរប់ស់្ងគាត់់។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិនៅ�លនៅ�ើើចលនា និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយមួនុិស្ងេ និិងវិត់ែុនានានៅ�ញមួួយដៃ�ង។ �ាយាមួកំុទុីកកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�នៅលើនៅទាំង 
រនៅទី�រញុ ឬនៅ�អ្នើបាោ ក់នៅបុ់ើកយូរនៅ�ក។

	កំណិត់់ទីមឹាប់់នៅទីៀងទាំត់់ស្ង�មាប់់ការនៅ�ង និិងការបំ់នៅ�។
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ងផ្ងាង រ និិងប់ងាា ញរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលមានិ�ណ៌ិ�ឺឹឱ្យយគាត់់នៅមួើល។ ផឹ្ងាស់្ងទីើរប់ស់្ងនៅលងយឺត់ៗ�ើនៅ�ើងនៅ�ស្ងាែ  ំនិិង�ើនៅលើចុ�នៅ�កាមួ 

នៅ�ើយនៅមួើលថានៅត់ើគាត់់តាមួនៅមួើលរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលផឹ្ងាស់្ងទីើឬអ្នត់់។
	នៅ�ចៀងនិិងនិិយាយជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក នៅ�លអ្ននក�ួយគាត់់ឱ្យយ "នៅ�ើើលំហាត់់�បាណិ" (នៅ�ើើចលនារាងកាយរប់ស់្ងគាត់់) រយ�នៅ�ល�ើរប់ើនាទីើ។ 

ប់ត់់ និិងនៅ�ើើចលនាដៃដូនិិងនៅ�ើងរប់ស់្ងគាត់់ចុ�នៅ�ើង�នមួៗ។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

ជួ្ជយុ	កូ�តូ�របស់់អ្វីែក	កែុង្គ
ការឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ឈ្មោះ�ះ �របស់់ទារក	 អាយុុរបស់់ទារក	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

កូ�តូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	6	ដែ�

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	សិ្ងាល់មួនុិស្ងេភ្លែដូលធឹ្លាប់់�ួប់
o ចូលចិត់តនៅមួើលខួឹនិឯងនៅ�កនងុក�េក់
o នៅស្ងើច

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងនៅ�េងៗមួែងមាន ក់ជាមួួយអ្ននក
o �ំុឹ “មាត់់នៅលង” (លានិអ្នណាែ ត់នៅចញនៅ��នៅ�ើយ�ំុឹ)
o នៅ�ើើសំ្ងនៅ�ងភ្លែ�ស្ងកនៅលង

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o ដាក់វិត់ែុនៅ�េងៗកនងុមាត់់រប់ស់្ងគាត់់នៅដូើមួីើភ្លែស្ងើងយល់�ើវិត់ែុទាំងំនៅនា�
o នៅ�ងចាំប់់រប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលគាត់់ចង់បានិ
o បិ់ទីមាត់់នៅដូើមួីើប់ងាា ញថាគាត់់មិួនិចង់ញុ៉ាំអំាហារប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់នៅទី

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	ដែ�ែក�លនា/
រាង្គកាយុ �ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ
o �ប់នៅមួៀល�ើ�កឡាប់់នៅ�ផ្ងាង រវិញិ
o �ចត់់ដៃដូ�ត់ង់នៅ�នៅ�ល�កឡាប់់
o �ចត់់ដៃដូនៅដូើមួីើទីប់់ខួឹនិនៅ�នៅ�លអ្នងុិយ

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�អ្នើើខឹ�ភ្លែដូលអ្ននក និិងកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ង
ខ្លាំន់ិៗមួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក អាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ 

ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា �ំរ ូ
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលទាំរករប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 6 ភ្លែខ។ យកឯកស្ងារ
នៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ង
អ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

អី្វី�ដែ�លទារកភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី�ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់ 
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងតនិិងស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ �ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ និិយាយជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិ សំ្ងណួិរនានា ឬនៅដូើមួីើទីទួីលបានិ�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនុងការ�ួយដូល់
ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	នៅ�ប់ើការនៅលង “ដូភ្លែដូលៗចុ�នៅ�ើង” ជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកញញ�មួ អ្ននកញញ�មួ, នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់ នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ង 
អ្ននកនៅ�ើើតាមួគាត់់។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ��ួយគាត់់ឱ្យយនៅរៀនិចូលស្ងងិមួ។

	“អានិ” ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងាែ ប់់រាល់ដៃ�ង នៅដាយនៅមួើលរបូ់ភា�ច�មួ ះ��ណ៌ិនៅ�កនងុទីស្ងេនាវិដូែើ ឬនៅស្ងៀវិនៅ� នៅ�ើយនិិយាយ អំ្ន�ើរបូ់ភា�ទាំងំនៅនា�។ 
នៅ�ឹើយត់ប់នៅ�កាន់ិគាត់់នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់និិយាយកភ្លែកកករ និិង "អានិ" ជាមួួយភ្លែដូរ។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់នៅ�ើើ សូ្ងរសំ្ងនៅ�ង សូ្ងមួ
និិយាយ�បាប់់ “បាទី/ចាំស្ង នៅនា�ជាសំ្ងនៅ�ងស្ងត់ើភ្លែ�ើ!”

	ចងអុលរប់ស់្ង�មើៗ�បាប់់ដូល់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក នៅ�ើយ�បាប់់នៅ�ម �រប់ស់្ងនៅនា�។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�នៅ�លនៅដូើរកមួានិត ចងអុលនៅ�កាន់ិឡានិ នៅដូើមួនៅឈើ និិង
ស្ងត់ើ។

	នៅ�ចៀងឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងាែ ប់់ និិងចាំក់ត់ង្ក្រនិតើ។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�និ�ង�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងខួរកាលរប់ស់្ងគាត់់។
	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា

ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិ ភ្លែណិនានំៅនា�នៅទីស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	នៅ�នៅ�លភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅមួើលនៅ�អ្នើើមួួយ ចងអុលនៅ�ើយនិិយាយ�ើរប់ស់្ងនៅនា�។
	ដាក់កូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយ�កឡាប់់ ឬនៅ�ងផ្ងាង រ នៅ�ើយដាក់រប់ស់្ងនៅលងឆ្នាំង យ�ើដៃដូគាត់់។ �ំរញុគាត់់ឱ្យយ�ប់នៅមួៀលនៅ�ចាំប់់ រប់ស់្ងនៅលងទាំងំនៅនា�។
	នៅរៀនិស្ងនៅងើត់នៅមួើលអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់រកីរាយ សូ្ងមួប់និតនៅ�ើើអ្នើើភ្លែដូលអ្ននកកំ�ុងនៅ�ើើ។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់មិួនិស្ងប់ាយចិត់ត ផ្ងាអ កសិ្ងនិ

នៅ�ើយលួងកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។
	�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកអំ្ន�ើនៅ�លភ្លែដូល�ត់វូិចាំប់់នៅ�ែើមួ�ែល់អាហារប់ភ្លែនិែមួ និិងនៅត់ើអាហារណាខឹ�ភ្លែដូលជាហានិិ�័យដៃនិការសឹ្ងាក់។ 

ទី�កនៅដា�មាែ យ ឬទី�កនៅដា�នៅគានៅមួៅនៅ�ភ្លែត់ជា�ប់�� "អាហារ" ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិបំ់�ុត់ស្ង�មាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក។
	នៅរៀនិភ្លែស្ងើងយល់ថានៅ�លណាកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឃឹ្លានិ ឬភ្លែ�អត់។ ការចងអុលនៅ�អាហារ ហាមាត់់ដាក់សឹ្ងាប់�ពា ឬរនំៅ�ើប់ស្ងប់ាយនៅ�លនៅ�ើញអាហារ 

�ឺជាស្ងញ្ញាា �បាប់់ថាគាត់់ឃឹ្លានិ។ ស្ងញ្ញាា នៅ�េងៗនៅទីៀត់ ដូូចជារញុអាហារនៅចញ បិ់ទីមាត់់ ឬងាកមុួខនៅចញ�ើអាហារ ប់ងាា ញ�បាប់់អ្ននកថាគាត់់
ភ្លែ�អត់នៅ�ើយ។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយដូ�ងថាគាត់់អាចនៅ�ើើចិត់តឱ្យយស្ងងប់់បានិ។ និិយាយតិ់ចៗ ប់ើ នៅយាល ឬនៅ�ចៀងឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់ ឬឱ្យយគាត់់��ជក់ �មាមួដៃដូខួឹនិឯង ឬ
កាល��ជក់។ អ្ននកអាចឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលគាត់់ចូលចិត់ត ឬតុ់កើតារបូ់ស្ងត់ើ ខណិ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកប់ើឬនៅយាលគាត់់។

	នៅលើកកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើងឱ្យយខពស់្ងនៅ�នៅ�លគាត់់អ្នងុិយ។ ឱ្យយគាត់់នៅមួើល�ំុវិញិខួឹនិ នៅ�ើយឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងនៅ�គាត់់នៅមួើល ខណិ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅរៀនិ 
ទីប់់លំនិ�ងខួឹនិ។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ជួ្ជយុ	កូ�តូ�របស់់អ្វីែក	កែុង្គ
ការឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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អី្វី�ដែ�លទារកភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី�ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖
�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	នៅអ្នៀនិ នៅតាងស្ងអិត់ ឬ�័យខឹ្លាំចនៅ�លនៅ�ភ្លែកីរមួនុិស្ងេភ្លែបឹ់កមុួខ
o  ប់ងាា ញទី�កមុួខនៅ�េងៗជានៅ�ចើនិដូូចជា រកីរាយ នៅ�កៀមួ�កំ ខ�ង និិង

ភាា ក់នៅ�អើល
o ស្ងមឹួ�ងនៅមួើលនៅ�នៅ�លអ្ននកនៅ�នៅ�ម �គាត់់
o  �ប់តិ់កមួមនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកចាំកនៅចញ (ស្ងមឹួ�ងនៅមួើល នៅលានៅ�រកអ្ននក ឬយំ)
o នៅស្ងើចនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកនៅលងវិមូួវិ�អឺ្ន

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងនៅ�េងៗដូូចជា “មាោ មាោ មាោ មាោ ” និិង “បាបាបាបា”
o នៅលើកដៃដូឱ្យយនៅ�នៅលើក�រ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា  
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o រកនៅមួើលវិត់ែុ នៅ�នៅ�ល�� ះ�បាត់់ (ដូូចជាសឹ្ងាប់�ពា ឬរប់ស់្ងនៅលងរប់ស់្ងគាត់់)
o នៅគា�វិត់ែុ�ើរជាមួួយគាន

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅងើប់អ្នងុិយនៅដាយខួឹនិឯង
o ផឹ្ងាស់្ងទីើរប់ស់្ង�ើដៃដូមាា ង នៅ�កាន់ិនៅ�ដៃដូមាា ងនៅទីៀត់
o នៅ�ប់ើ�មាមួដៃដូនៅដូើមួីើ “កាយ” អាហារនៅ�រកខួឹនិ
o អ្នងិុយនៅដាយមិួនិបាច់ទីប់់

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា
�ំរដ៏ូូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើល ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលទាំរករប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 9 ភ្លែខ។ យក
ឯកស្ងារនៅនិ� នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូល
កូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�អ្នើើខឹ�ភ្លែដូលអ្ននក និិងកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ង
ខ្លាំន់ិៗមួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ភ្លែត់មានិកតើបារមួភ៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័�ប់ចាំរំដូឋឬភ្លែដូនិដូើរប់ស់្ងអ្ននក នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរ

ឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់ទារក	 អាយុុរបស់់ទារក	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

កូ�តូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	9	ដែ�*

�ល់ទៅព្ទលព្ទ�ន�តយការលូតលាស់ទៅ�ើយ! នេះ�អាយុ ុ9 ដែ� ក់នូិរបស់អ់្វីនក់ដំល់នេះពិលត្រួ�វូិពិនិិ�ិយការល�ូលាស់�់នូេះ� ដំចូដែដំលត្រួ�វូិបានិដែ��សំ់ត្រួ�ប់ក់�ុរទាំងំអ្វីស់ ់នេះដាយុ
វិ�ិាស្ថាា និនៃនិនេះពិ�យ ក់�ុរអានេះមិរកិ់។ ស្ថាក់ស់រួនេះវិជំាប�ិិ�អំ្វីពិកីារពិនិិ�ិយការល�ូលាស់រ់បស់ក់់នូិអ្វីនក់។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់ 
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។



����������������������������������������Help Me Grow LA គឺឺជាកិិច្ចចសហការរវាង

HMGLA 102-2MTH KH 5/22

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិងស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់ ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	នៅ�ើើតាមួសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក និិងនិិយាយពាកយស្ងាមួ�ាៗ នៅដាយនៅ�ប់ើសំ្ងនៅ�ងទាំងំនៅនា�។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើ កូនិរប់ស់្ងអ្ននកនិិយាយថា 
“បាបាបា” ថាតាមួ “បាបាបា” ប់នាា ប់់មួក�ត់វូិនិិយាយថា “book។”

	ដាក់រប់ស់្ងនៅលងនៅ�នៅលើដូើ ឬនៅ�នៅលើក�មាលនៅលងនៅ�ឆ្នាំង យ�ើដៃដូប់និតិច នៅ�ើយ�ំរញុឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក វារ រកិំល ឬ�ប់នៅមួៀលនៅ�រករប់ស់្ងនៅលង
ទាំងំនៅនា�។ នៅហូាអ្នប់អ្នរនៅ�នៅ�លគាត់់នៅ�ដូល់ចាំប់់បានិរប់ស់្ងនៅលងទាំងំនៅនា�។

	ប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយរាដៃដូលាថា “បាយ-បាយ” ឬ��វិកីាល “ប់ដិូនៅស្ង�។” ឧទាំ�រណ៍ិ រាដៃដូ និិងនិិយាយថា "បាយ-បាយ" នៅ�នៅ�ល
ភ្លែដូលអ្ននកចាំកនៅចញ។ អ្ននកក៏អាចប់នៅ�ងៀនិភាស្ងាស្ងញ្ញាា ស្ងាមួ�ាៗ ស្ង�មាប់់ទាំរក នៅដូើមួីើ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការ�បាប់់អ្ននកថាគាត់់ចង់បានិអ្នើើ មុួនិ
នៅ�លគាត់់អាចនៅច�នៅ�ប់ើពាកយស្ងមួែើ។

	នៅលងភ្លែលីងដូូចជាវិមូួវិ�អឺ្ន។ អ្ននកអាចយក�កណាត់់��ប់កាលរប់ស់្ងអ្ននក នៅ�ើយចាំនំៅមួើលថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកទាំញ�កណាត់់នៅនា�នៅចញឬអ្នត់់។
	នៅលងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅដាយចាំក់ដំុូ�័រនៅកមងនៅលងនៅចញ�ើ�ប់អ្នប់់ នៅ�ើយដាក់វាចូលជាមួួយគាន វិញិ។
	នៅលងភ្លែលីងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក ដូូចជា នៅវិនិបាោ /មាោ ក់ នៅវិនិកូនិ។ ស្ងាកលីងនៅលងភ្លែលីងនៅនិ�នៅដាយ�ុចរប់ស់្ងនៅលងនៅ�មួក។
	“អានិ” ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងាែ ប់់។ ការអានិអាចជាការនិិយាយនៅរៀប់រាប់់អំ្ន�ើរបូ់ភា�នៅ�េងៗ។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�លកំ�ុងនៅមួើលនៅស្ងៀវិនៅ� ឬ 

ទីស្ងេនាវិដូែើ នៅ�នៅ�ម �របូ់ភា�នៅ�លភ្លែដូលនៅ�លភ្លែដូលអ្ននកចងអុលនៅ�កាន់ិរបូ់ភា�ទាំងំនៅនា�។
	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា

ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិ ភ្លែណិនានំៅនា�នៅទីស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ នៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	ភ្លែស្ងើងយល់អំ្ន�ើហានិិ�័យដៃនិការសឹ្ងាក់ និិងអាហារភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�នៅដូើមួីើប់�េុកកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ ឱ្យយគាត់់អ្ននុិវិត់តញុ៉ាំអំាហារនៅដាយខួឹនិឯង
នៅដាយនៅ�ប់ើ�មាមួដៃដូរប់ស់្ងគាត់់ និិងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងភ្លែ�ងនៅដាយដាក់ទី�កប់និតិច។ អ្នងិុយនៅ�ភ្លែកីរកូនិរប់ស់្ងអ្ននក នៅ�ើយរកីរាយនិ�ងនៅ�លនៅវិលាញុ៉ាំអំាហារ
ជាមួួយគាន ។ រ�ំ�ងថានិ�ងមានិការកំ�ប់់។ ការនៅរៀនិសូ្ង�ត់�ឺរនៅញោរដៃញោ និិងស្ងប់ាយ!

	នៅស្ងនើសំុ្ងឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកចង់បានិ។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ំនួិស្ងឱ្យយការនិិយាយថា "កំុឈរ" សូ្ងមួនិិយាយថា "ដូល់នៅ�លអ្នងុិយចុ�នៅ�ើយកូនិ។"

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយសុ្ងាជំាមួួយនិ�ងអាហារភ្លែដូលមានិរស្ងជាតិ់ និិងលកាណិ�ខុស្ងៗគាន ។ អាហារអាចមានិលកាណិ�ទីន់ិមួោដូឋ កិនិ ឬចិ�ញ្ញាេ លំអិត់
ៗ។ កូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចនិ�ងមិួនិចូលចិត់តអាហារ��ប់់យាោ ងនៅ�នៅ�ល�ឹក់នៅលើកដំូបូ់ងនៅនា�នៅទី។ �ែល់ឱ្យកាស្ងឱ្យយគាត់់បានិ�ឹក់អាហារនៅ�េងៗមួែង
នៅ�ើយមួែងនៅទីៀត់។

	និិយាយពាកយលាយាោ ងរ�័ស្ងនិិងរកីរាយ �ំនួិស្ងឱ្យយការលប់នៅចញស្ងាង ត់់ៗ ដូូនៅចន�កូនិរប់ស់្ងអ្ននកដូ�ងថាអ្ននកចាំកនៅចញ នៅទាំ�ប់ើជាគាត់់យំក៏នៅដាយ។ 
គាត់់និ�ងនៅរៀនិនៅ�ើើចិត់តឱ្យយស្ងងប់់ និិងដូ�ងថា�ត់វូិរ�ំ�ងអ្នើើ។ �បាប់់គាត់់ឱ្យយដូ�ងនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននក�ត់�ប់់មួកវិញិ នៅដាយនិិយាយពាកយថា  
"បាោ មួកវិញិនៅ�ើយ!"

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ជួ្ជយុ	កូ�តូ�របស់់អ្វីែក	កែុង្គ
ការឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�តូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	12	ដែ�

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	នៅលងភ្លែលីងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក ដូូចជាភ្លែលីងបូ់ត់ស្ងភ្លែណិែ ក

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o រាដៃដូលា “បាយ-បាយ”
o  នៅ�ឪ�ុកមាែ យថា “មាោ ក់មាោ ក់” ឬ “បាោ បាោ ” ឬនៅ�នៅ�ម ��ិនៅស្ងស្ង 

ណាមួួយនៅ�េងនៅទីៀត់
o  យល់អ្នត់ែន័ិយដៃនិពាកយថា “នៅទី” (ផ្ងាអ កមួួយភ្លែ�ឹត់ ឬឈប់់នៅ�នៅ�ល អ្ននក

និិយាយពាកយនៅនា�)

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o ដាក់រប់ស់្ងអ្នើើមួួយនៅ�កនងុ�ប់អ្នប់់ ដូូចជាដាក់ដំុូ�័រនៅកមងនៅលងនៅ�កនងុភ្លែ�ង
o  រកនៅមួើលវិត់ែុភ្លែដូលគាត់់នៅមួើលនៅ�ើញអ្ននកលាក់ ដូូចជាលាក់រប់ស់្ងនៅលងនៅ�

នៅ�កាមួ �ួយ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅតាងឈរ
o នៅដូើរ នៅតាងនៅ��ឿងស្ងងាា រមិួ
o ��ក�ើភ្លែ�ងភ្លែដូលគាម និ��មួប់ នៅ�លអ្ននកកាន់ិភ្លែ�ងឱ្យយ
o  នៅរសី្ងរប់ស់្ងរប់រនៅដាយនៅ�ប់ើនៅមួដៃដូ និិងចងអុលដៃដូ ដូូចជាចំភ្លែណិកអាហា

រតូ់ចៗ

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�អ្នើើខឹ�ភ្លែដូលអ្ននក និិងកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ង
ខ្លាំន់ិៗមួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ភ្លែត់មានិកតើបារមួភ៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័�ប់ចាំរំដូឋឬភ្លែដូនិដូើរប់ស់្ងអ្ននក នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរ

ឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា
�ំរដ៏ូូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិតូ់ចរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 12 ភ្លែខ។ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូល
កូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់ទារក	 អាយុុរបស់់ទារក	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

អី្វី� ដែ�លទារកភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនងុនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិងស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់ ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	ប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនូិវិ “ឥរយិាប់�លអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទីចូលចិត់ត។” ប់ងាា ញគាត់់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិនៅ�ើើ និិងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយវិ�ិជមានិ ឬ ឱ្យប់ និិងនៅ�ើប់
គាត់់នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើវា។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់ទាំញកនិាុយស្ងត់ើចិ�េ�មួរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួប់នៅ�ងៀនិ គាត់់អំ្ន�ើរនៅប់ៀប់អ្នភ្លែងអលស្ងត់ើចិ�េ�មួ
�នមួៗ នៅ�ើយឱ្យប់គាត់់នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើស្ងកមួមភា�នៅនា�។

	និិយាយ ឬនៅ�ចៀងនៅរៀប់រាប់់ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងាែ ប់់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូលអ្ននកកំ�ុងនៅ�ើើ។ ឧទាំ�រណ៍ិ “មាោ ក់កំ�ុងលាងដៃដូឱ្យយកូនិ” ឬនៅ�ចៀង “នៅនិ�ជារនៅប់ៀប់
ភ្លែដូលនៅយើងលាងដៃដូ។”

	��ងើកអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ាយាមួនិិយាយ។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់និិយាយថា “ឡា” សូ្ងមួនិិយាយថា “បាទី/ចាំស្ង ឡានិ” ឬ�ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់
និិយាយថា “ឡានិ” សូ្ងមួនិិយាយថា “បាទី/ចាំស្ង នៅនា��ឺជាឡានិ�ណ៌ិនៅខៀវិ�ំមួួយ។”

	ប់ភ្លែងើរទិីស្ងនៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយបានិរ�័ស្ងនិិងជាប់់លាប់់ នៅដាយការឱ្យយរប់ស់្ងនៅលង ឬយកគាត់់នៅចញ�ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់ចូលនៅ�កាន់ិអ្នើើភ្លែដូលអ្ននក
មិួនិចង់ឱ្យយគាត់់នៅ�ភ្លែកីរ។ នៅ�ប់ើពាកយថា “នៅទី” ស្ង�មាប់់ឥរយិាប់�ភ្លែដូលនៅ�គា�ថាន ក់។ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកនិិយាយពាកយថា “នៅទី” សូ្ងមួនិិយាយឱ្យយ
ចាស់្ង។ សូ្ងមួកំុវាយកំនៅប់ោ��ូទី ភ្លែ�ស្ងក ឬ�និយល់គាត់់ភ្លែវិងឆ្នាំង យ។

	�ែល់កភ្លែនឹិងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកសិ្ងកាភ្លែស្ងើងយល់។ នៅ�ើើឱ្យយ�ា�រប់ស់្ងអ្ននកជាកភ្លែនឹិងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�ស្ង�មាប់់ទាំរក។ 
ឧទាំ�រណ៍ិ យកវិត់ែុមុួត់�ស្ងចួ ឬអាចបាក់ភ្លែប់កទុីកឱ្យយ�ុត់�ើដៃដូ។ យកថាន នំៅ�ទីយ ស្ងារធ្លាតុ់�ើមួើនៅ�េងៗ និិង�លិត់�លលាងស្ងមាអ ត់ចាំក់នៅស្ងារទុីក
ឱ្យយជាប់់។ រកាទុីកនៅលខភ្លែខេទូីរស្ង�ា�ំនួិយការ�ុល 800-222-1222 នៅ���ប់់ទូីរស្ង�ាទាំងំអ្នស់្ង។

	នៅ�ឹើយត់ប់ជាពាកយស្ងមួែើនៅ�នៅ�លភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចងអុល។ ទាំរកចងអុលនៅដូើមួីើទាំរយកវិត់ែុនានា។ ឧទាំ�រណ៍ិ និិយាយថា “កូនិចង់បានិភ្លែ�ង
ភ្លែមួនិនៅទី? នៅនិ�ភ្លែ�ង។ វាជាភ្លែ�ងរប់ស់្ងកូនិ។” �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់�ាយាមួនិិយាយពាកយថា “ភ្លែ�ង” សូ្ងមួអ្នប់អ្នរចំនៅពា�ការ�ាយាមួរប់ស់្ងគាត់់។

	ចងអុលនៅ�វិត់ែុភ្លែដូល�ួរឱ្យយចាំប់់អារមួមណ៍ិភ្លែដូលអ្ននកនៅ�ើញ ដូូចជាឡានិ ឡានិ�ក ះង ឬស្ងត់ើនានា។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�និ�ង�ួយឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅផ្ងាែ ត់
អារមួមណ៍ិនៅលើអ្នើើភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទី "ប់ងាា ញ" គាត់់នៅដាយការចងអុល។

	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា
ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិ ភ្លែណិនានំៅនា�នៅទីស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអុ្ន�មួភ្លែត់ទី�ក ទី�កនៅដា�មាែ យ ឬទី�កនៅដា�នៅគាគាម និប់ភ្លែនិែមួរស្ងជាតិ់។ អ្ននកមិួនិចាំបំាច់�ត់វូិឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកញុ៉ាំទំី�កភ្លែ�ឹនៅឈើនៅនា�នៅទី ប់ោុភ្លែនិត
�ប់សិ្ងនិនៅប់ើឱ្យយ សូ្ងមួឱ្យយភ្លែត់ទី�កភ្លែ�ឹនៅឈើ�ស្ងស់្ង 100% កនងុប់រមិាណិ 4នៅអានិ ឬតិ់ចជាងនៅនិ�បានិនៅ�ើយកនងុមួួយដៃ�ង។ សូ្ងមួកំុឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកញុ៉ាំំ
នៅ�ស្ង�ជ�មានិជាតិ់ស្ងើរនៅ�េងៗ ដូូចជានៅ�ស្ង�ជ�ទី�កភ្លែ�ឹនៅឈើ ទី�ក�កចូ នៅ�ស្ង�ជ�កើឡា ឬទី�កនៅដា�នៅគាមានិប់ភ្លែនិែមួរស្ងជាតិ់។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយសុ្ងាជំាមួួយនិ�ងអាហារភ្លែដូលមានិរស្ងជាតិ់ និិងលកាណិ�ខុស្ងៗគាន ។ អាហារអាចមានិលកាណិ�ទីន់ិមួោដូឋ កិនិ ឬចិ�ញ្ញាេ លំអិត់
ៗ។ កូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចនិ�ងមិួនិចូលចិត់តអាហារ��ប់់យាោ ងនៅ�នៅ�ល�ឹក់នៅលើកដំូបូ់ងនៅនា�នៅទី។ �ែល់ឱ្យកាស្ងឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិ�ឹក់អាហារនៅ�េងៗ
មួែងនៅ�ើយមួែងនៅទីៀត់។

	ទុីកនៅ�លឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកសិ្ងាល់អ្ននកភ្លែ�ទាំ�ំមើ។ យករប់ស់្ងនៅលង តុ់កើតារបូ់ស្ងត់ើ ឬ�ួយភ្លែដូលគាត់់�ស្ងឡាញ់ នៅដូើមួីើ�ួយលួងកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។
	ឱ្យយបាយ�ុកបាយ� ឬឧប់ករណ៍ិត់ង្ក្រនិតើតូ់ចៗដូូចជាស្ងរិ ឬឆ្នាំប់ នៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង។ �ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយប់នៅ�េញសំ្ងនៅ�ង។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ជួ្ជយុ	កូ�តូ�របស់់អ្វីែក	កែុង្គ
ការឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	15	ដែ�

អី្វី�ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖
�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o		នៅ�ើើតាមួនៅកមងដូដៃទីនៅ�លកំ�ុងនៅលង ដូូចជាយករប់ស់្ងនៅលង នៅចញ�ើ�ប់អ្នប់់

នៅ�នៅ�លនៅកមងមាន ក់នៅទីៀត់នៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនា�
o  ប់ងាា ញអ្ននកនូិវិវិត់ែុភ្លែដូលគាត់់ចូលចិត់ត
o ទី�ដៃដូនៅ�នៅ�លស្ងប់ាយរកីរាយ
o ឱ្យប់តុ់កើតា�កណាត់់ ឬរប់ស់្ងនៅលងនៅ�េងនៅទីៀត់
o ប់ងាា ញកែើ�ស្ងឡាញ់ចំនៅពា�អ្ននក (ឱ្យប់ ថាន ក់�នមួ ឬនៅ�ើប់អ្ននក)

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o  �ាយាមួនិិយាយពាកយមួួយឬ�ើរពាកយ នៅ���ើ “មាោ ក់មាោ ក់” ឬ “បាោ បាោ ” ដូូចជា “ប់�” 

ស្ង�មាប់់�ប់កប់ពាកយថាបាល់ ឬ “��” ស្ង�មាប់់�ប់កប់ពាកយថា "ភ្លែ�ើ"
o នៅមួើលវិត់ែុភ្លែដូលធឹ្លាប់់នៅ�ើញ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកនៅ�នៅ�ម �វិត់ែុនៅនា�
o  នៅ�ើើតាមួការភ្លែណិនាភំ្លែដូល�បាប់់នៅដាយនៅ�ើើកាយវិកិារ និិង ពាកយស្ងមួែើ។ 

ឧទាំ�រណ៍ិ គាត់់ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងនៅ�អ្ននក នៅ�នៅ�លអ្ននក �ុចដៃដូ នៅ�ើយ
និិយាយថា “ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងមួកបាោ /មាោ ក់។”

o ចងអុលនៅដូើមួីើនៅស្ងនើសំុ្ងអ្នើើមួួយ ឬនៅដូើមួីើសំុ្ង�ំនួិយ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o  �ាយាមួនៅ�ប់ើ�បាស់្ងរប់ស់្ងរប់រឱ្យយបានិ�ត់�មួ�ត់វូិ ដូូចជាទូីរស្ង�ា ភ្លែ�ង ឬ

នៅស្ងៀវិនៅ�
o ដាក់វិត់ែុតូ់ចៗយាោ ងនៅហាចណាស់្ង�ើរ�រនៅលើគាន  ដូូចជាដំុូ�័រនៅកមងនៅលង

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o �និនៅដូើរ�ើរប់ើ�ំហានិនៅដាយខួឹនិឯង
o នៅ�ប់ើ�មាមួដៃដូនៅដូើមួីើកាន់ិអាហារញុ៉ាំនំៅដាយខួឹនិឯង

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិ
មួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ 

និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា ដ៏ូ
សំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកទីទួីលបានិនៅ�អាយុ 15 ភ្លែខ។ យកឯកស្ងារ
នៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ង
អ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កនងុនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិងស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយ
នៅវិ�ជប់ណិិិត់ ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ
ទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ នេះដាយុ
ដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការនៅរៀនិនិិយាយ។ ពាកយស្ងមួែើដំូបូ់ងៗរប់ស់្ងកុមារ�ឺនិិយាយមិួនិបានិនៅ�ញនៅទី។ ថាតាមួ និិងប់ភ្លែនិែមួ ពាកយស្ងមួែើនៅ�នៅលើអ្នើើភ្លែដូល
គាត់់និិយាយ។ គាត់់អាចនិ�ងនិិយាយពាកយថា “ប់�” ស្ង�មាប់់�ប់កប់ពាកយថាបាល់ នៅ�ើយអ្ននកអាចនិិយាយថា “បាល់ បាទី/ចាំស្ង នៅនា��ឺបាល់។”

	�បាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននកនូិវិនៅ�ម �វិត់ែុនានា នៅ�នៅ�លគាត់់ចងអុលនៅ�កាន់ិវិត់ែុទាំងំនៅនា� នៅ�ើយរង់ចាំ�ំើរប់ើវិនិាទីើ ចាំនំៅមួើលថានៅត់ើ គាត់់នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ង
អ្នើើឬអ្នត់់ មុួនិនៅ�ល�ុចវិត់ែុនៅនា�នៅ�គាត់់។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់នៅ�ើើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងអ្នើើមួួយ សូ្ងមួប់ងាា ញថាអ្ននកបានិដូ�ងឮអ្នើើភ្លែដូលគាត់់និិយាយ នៅ�ើយ 
នៅ�នៅ�ម �វិត់ែុនៅនា�មួែងនៅទីៀត់។ “បាទី/ចាំស្ង! ភ្លែ�ង។”

	រកវិ�ិើឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ួយជាមួួយស្ងកមួមភា��ប់ចាំដំៃ�ង។ ឱ្យយគាត់់យកភ្លែស្ងីកនៅ�ើងពាក់នៅដាយខួឹនិឯងនៅ�លនៅចញនៅ�នៅ�� ដាក់អាហារស្ង�មួន់ិ
នៅ�កនងុកាបូ់ប់ស្ង�មាប់់យកនៅ�នៅដូើរនៅលងសួ្ងនិ ឬដាក់នៅ�ស្ងាមួនៅ�ើងនៅ�កនងុកង្ក្រនិតក។

	មានិទីមឹាប់់នៅទីៀងទាំត់់ស្ង�មាប់់ការនៅ�ង និិងការបំ់នៅ�។ ប់នៅងើើត់នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលស្ងងប់់ស្ងាង ត់់ស្ង�មាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ នៅស្ង�ឹកស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់នៅ�ងយប់់
ឱ្យយគាត់់ ដុូស្ងនៅ�មញឱ្យយគាត់់ និិងអានិនៅស្ងៀវិនៅ�ឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់ 1 ឬ 2 កាល។ កុមារអាយុចនៅនឹា� 1 នៅ� 2 ឆ្នាំន  ំ�ត់វូិការនៅ�ង 11 នៅ� 14 នៅមាោ ងកនងុ
មួួយដៃ�ង (រមួួទាំងំការនៅ�ងដៃ�ង)។ នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលនៅទីៀងទាំត់់�ឺងាយ�ស្ងលួ!

	ប់ងាា ញវិត់ែុនៅ�េងៗដូល់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក ដូូចជាមួួកជានៅដូើមួ។ សួ្ងរគាត់់ថា “នៅត់ើកូនិយកមួួកនៅ�នៅ�ើើអ្នើើ? កូនិយកវាពាក់នៅ�នៅលើកាល។” ពាក់មួួកនៅ�
នៅលើកាលរប់ស់្ងអ្ននក នៅ�ើយឱ្យយមួួកនៅ�គាត់់ ចាំនំៅមួើលថានៅត់ើគាត់់នៅ�ើើតាមួអ្ននកភ្លែដូរឬនៅទី។ នៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ�ជាមួួយវិត់ែុនៅ�េងនៅទីៀត់ ដូូចជានៅស្ងៀវិនៅ� ឬភ្លែ�ង។

	នៅ�ចៀងប់ទីចនៅ�មួៀងនៅដាយនៅ�ើើកាយវិកិារ ដូូចជាប់ទី “Wheels on the Bus”។ ចាំនំៅមួើលថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ាយាមួនៅ�ើើស្ងកមួមភា�ណាមួួយ
ភ្លែដូរឬនៅទី។

	និិយាយអំ្ន�ើអារមួមណ៍ិភ្លែដូលអ្ននក�ិត់ថាកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកំ�ុងភ្លែត់មានិ (ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�កៀមួ�កំ ខ�ង ខកចិត់ត រកីរាយ)។ នៅ�ប់ើពាកយស្ងមួែើ ទី�កមុួខ និិង
សំ្ងនៅ�ងរប់ស់្ងអ្ននកនៅដូើមួីើប់ងាា ញអារមួមណ៍ិភ្លែដូលអ្ននក�ិត់ថាគាត់់កំ�ុងភ្លែត់មានិ។ ឧទាំ�រណ៍ិ និិយាយថា “កូនិខកចិត់ត នៅ�ពា�នៅយើងមិួនិអាច
នៅចញនៅ�� ប់ោុភ្លែនិតកូនិមិួនិអាចវាយមាោ ក់/បាោ បានិនៅទី។ នៅតា� នៅយើងរកភ្លែលីងអ្នើើនៅលងនៅ�កនងុ�ា�វិញិណាកូនិ។”

	រ�ំ�ងថានិ�ងមានិការខ�ងមួួរនៅ�ោ ។ ការខ�ងមួួរនៅ�ោ ភ្លែប់ប់នៅនិ��ឺជានៅរឿង�មួមតានៅ�អាយុនៅនិ� នៅ�ើយអាចនៅកើត់នៅ�ើងនៅ�ចើនិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននក
អ្នស់្ងកមឹាងំឬឃឹ្លានិ។ ការខ�ងមួួរនៅ�ោ �ួរភ្លែត់មានិរយ�នៅ�លកាន់ិភ្លែត់ខឹើ នៅ�ើយនៅកើត់នៅ�ើងកាន់ិភ្លែត់តិ់ច នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់កាន់ិភ្លែត់�ំ។ អ្ននកអាច
ស្ងាកលីងប់នឹិប់់បានិ ប់ោុភ្លែនិតនៅប់ើទុីកឱ្យយគាត់់ខ�ងមួួរនៅ�ោ ភ្លែប់ប់នៅនា�នៅដាយមិួនិចាំបំាច់នៅ�ើើអ្នើើក៏បានិភ្លែដូរ។ ទុីកនៅ�លឱ្យយគាត់់នៅ�ើើចិត់តឱ្យយស្ងងប់់ នៅ�ើយឱ្យយវា
កនឹិង�ួស្ងនៅ�។

	ប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនូិវិ “ឥរយិាប់�លអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទីចូលចិត់ត។” ប់ងាា ញគាត់់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិនៅ�ើើ និិងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយវិ�ិជមានិ ឬ ឱ្យប់ និិងនៅ�ើប់
គាត់់នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើវា។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់ទាំញកនិាុយស្ងត់ើចិ�េ�មួរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួប់នៅ�ងៀនិ គាត់់អំ្ន�ើរនៅប់ៀប់អ្នភ្លែងអលស្ងត់ើចិ�េ�មួ
�នមួៗ។ ឱ្យប់គាត់់នៅ�នៅ�លគាត់់នៅ�ើើស្ងកមួមភា�នៅនា�។

	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា
ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិភ្លែណិនានំៅនា�នៅទី ស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	�ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅលងជាមួួយដំុូ�័រនៅកមងនៅលង។ អ្ននកអាច�រដំុូ�័រទាំងំនៅនា� នៅ�ើយគាត់់អាចរញុវាឱ្យយរលំ។
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ប់ើ�បាស់្ងភ្លែ�ងភ្លែដូលគាម និ��មួប់នៅដូើមួីើញុ៉ាំទំី�ក និិងនៅរៀនិញុ៉ាំអំាហារនៅដាយនៅ�ប់ើសឹ្ងាប់�ពា។ ការនៅរៀនិញុ៉ាំអំាហារ និិងទី�ក�ឺរនៅញោរដៃញោ 

ប់ោុភ្លែនិតស្ងប់ាយ!

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	18	ដែ�*

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិ អំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 18 ភ្លែខ។ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗ
ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	ផឹ្ងាស់្ងទីើនៅ�ឆ្នាំង យ�ើអ្ននក ប់ោុភ្លែនិតតាមួនៅមួើលនៅដូើមួីើ�បាកដូថាអ្ននក នៅ�ភ្លែកីរនៅនា�
o ចងអុលនៅដូើមួីើប់ងាា ញ�បាប់់អ្ននកនូិវិអ្នើើភ្លែដូល�ួរឱ្យយចាំប់់អារមួមណ៍ិ
o �ុចដៃដូឱ្យយអ្ននកលាងឱ្យយ
o នៅមួើលនៅស្ងៀវិនៅ��ើរប់ើទំី�័រជាមួួយអ្ននក
o  �ួយនៅ�លអ្ននកនៅស្ង�ឹកពាក់ឱ្យយគាត់់នៅដាយសូ្ងកដៃដូចូលកនងុដៃដូអាវិ ឬ

នៅលើកនៅ�ើង

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o  �ាយាមួនិិយាយពាកយចំនួិនិប់ើ ឬនៅ�ចើនិពាកយ នៅ���ើពាកយ “មាោ ក់មាោ ក់” 

ឬ “បាោ បាោ ”
o	  នៅ�ើើតាមួការភ្លែណិនាមួំួយ�ំហានិនៅដាយគាម និកាយវិកិារ ដូូចជាឱ្យយរប់ស់្ង

នៅលងនៅ�អ្ននកនៅ�នៅ�លអ្ននកនិិយាយថា “ឱ្យយវាមួកមាោ ក់/បាោ ។”

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o នៅ�ើើតាមួនៅ�លអ្ននកនៅ�ើើការងារកំបិុ់កកំប់ោុក ដូូចជាកាន់ិអំ្ននៅបាស្ងនៅបាស្ង�ា�
o នៅលងរប់ស់្ងនៅលង�មួមតា ដូូចជារញុឡានិ�័រ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅដូើរនៅដាយមិួនិបាច់នៅតាងនិរណាមាន ក់ ឬអ្នើើមួួយ
o �ូស្ងវាស្ង
o ញុ៉ាំទំី�ក�ើភ្លែ�ងភ្លែដូលគាម និ��មួប់ និិងអាចមានិកំ�ប់់ នៅ�នៅ�លខឹ�
o នៅ�ប់ើ�មាមួដៃដូរប់ស់្ងគាត់់ញុ៉ាំអំាហារនៅដាយខួឹនិឯង
o �ាយាមួកាន់ិសឹ្ងាប់�ពា
o នៅ�ើង និិងចុ��ើនៅលើស្ងា�ុង ឬនៅ�អ្នើនៅដាយគាម និ�ំនួិយ

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិមួួយ 
ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ 

និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

�ល់ទៅព្ទលព្ទ�ន�តយការលូតលាស់ទៅ�ើយ! នេះ�អាយុ ុ18 ដែ� ក់នូិរបស់់អ្វីនក់ដំល់នេះពិលត្រួ�វូិពិនិិិ�យការល�ូលាស់់�នូេះ� និិងការពិនិិិ�យរក់នេះមីិលជំំងឺអូ្វី� ីសី់ិមិិ ដំចូដែដំលត្រួ�វូិបានិ
ដែ��សំ់ត្រួ�ប់ ក់�ុរទាំងំអ្វីស់់ នេះដាយុវិ�ិាស្ថាា និនៃនិនេះពិ�យក់�ុរអានេះមិរកិ់។ ស្ថាក់ស់រួនេះវិជំាប�ិិ�អំ្វីពិកីារពិនិិិ�យការល�ូលាស់់របស់់ក់នូិអ្វីនក់។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬ
ស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយកនុងការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	នៅ�ប់ើពាកយវិ�ិជមានិ និិង�ែល់ការយកចិត់តទុីកដាក់ឱ្យយបានិកាន់ិភ្លែត់នៅ�ចើនិនៅ�នៅលើឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកចង់នៅ�ើញ (“ឥរយិាប់� លអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទី
ចូលចិត់ត”)។ ឧទាំ�រណ៍ិ “នៅមួើលចុ� កូនិទុីកដាក់រប់ស់្ងនៅលងបានិលអណាស់្ង។” �ែល់ការយកចិត់តទុីកដាក់តិ់ចតួ់ចនៅ�នៅលើ ឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននក
មិួនិចង់នៅ�ើញ។

	�ំរញុឱ្យយនៅលងភ្លែលីង “នៅ�ើើ�តាប់់តាមួ”។ ឱ្យយសឹ្ងាប់�ពានៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននក នៅដូើមួីើឱ្យយគាត់់នៅ�ើើជាប់�េុកចំណិើ ដូល់តុ់កើតារបូ់ស្ងត់ើរប់ស់្ងគាត់់។ នៅ�ើើ�តាប់់
ភ្លែប់ប់នៅនា�មួែងមាន ក់។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការភ្លែស្ងើងយល់�ើអារមួមណ៍ិអ្ននកដូដៃទី និិងអំ្ន�ើវិ�ិើស្ងា�ស្ងតវិ�ិជមានិកនងុការ�ប់តិ់កមួម។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើញ
កុមារមាន ក់នៅ�កៀមួ�កំ សូ្ងមួនិិយាយថា “គាត់់នៅមួើលនៅ�ដូូចជានៅ�កៀមួ�កំណាស់្ង។ នៅតា�នៅយើងយកតុ់កើតាខឹ្លាំ�មុំឱ្យយគាត់់នៅលង។”

	សួ្ងរសំ្ងណួិរស្ងាមួ�ាៗ នៅដូើមួីើ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយ�ិត់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូលនៅ��ំុវិញិខួឹនិគាត់់។ ឧទាំ�រណ៍ិ សួ្ងរគាត់់ថា “នៅត់ើនៅនា��ឺជាអ្នើើ?”
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ប់ើ�បាស់្ងភ្លែ�ងភ្លែដូលគាម និ��មួប់នៅដូើមួីើញុ៉ាំទំី�ក និិងនៅរៀនិញុ៉ាំអំាហារនៅដាយនៅ�ប់ើសឹ្ងាប់�ពា។ ការនៅរៀនិញុ៉ាំអំាហារ និិងទី�ក�ឺរនៅញោរដៃញោ 

ប់ោុភ្លែនិតស្ងប់ាយ!

	�ែល់�នៅ�មួើស្ងងាយៗ។ ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ��ើស្ងនៅរសី្ងរវាងរប់ស់្ង�ើរយាោ ង។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�នៅ�លនៅស្ង�ឹកពាក់ សួ្ងរគាត់់ថានៅត់ើគាត់់ចង់ពាក់អាវិ
�ណ៌ិ�ក�មួ ឬ�ណ៌ិនៅខៀវិ។

	មានិទីមឹាប់់នៅទីៀងទាំត់់ស្ង�មាប់់ការនៅ�ង និិងការញុ៉ាំអំាហារ។ ឧទាំ�រណ៍ិ អ្នងុិយនៅ�តុ់ជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�នៅ�លគាត់់ ញុ៉ាំអំាហារ និិង
អាហារស្ង�មួន់ិ។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ��ឺ�ួយកំណិត់់ទីមឹាប់់នៅមាោ ងនៅ�លញុ៉ាំអំាហារស្ង�មាប់់��សួ្ងារអ្ននក។

	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) នៅដូើមួីើនៅ�ទូីរស្ង�ាតាមួវិនីៅដូអូ្នជាមួួយមួនុិស្ងេជា
ទីើ�ស្ងឡាញ់។ នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិ�ត់វូិបានិ ភ្លែណិនានំៅនា�នៅទីស្ង�មាប់់នៅកមងភ្លែដូលមានិអាយុនៅ�កាមួ 2 ឆ្នាំន ។ំ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់
នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិង ជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។ ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅមួើលនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិករប់ស់្ងអ្ននក នៅ�នៅ�លអ្ននកនៅ�ជា
មួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក នៅដូើមួីើឱ្យយអ្ននកអាចនៅ�ឹើយត់ប់នៅ�និ�ងពាកយស្ងមួែើ និិងស្ងកមួមភា�រប់ស់្ងគាត់់បានិ។

	�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង/ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក ថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាច�ើ�កហាត់់នៅ�ប់ើ�បាស់្ងប់ងិន់ិបានិនៅ�ើយឬនៅ�។ កុមារ
ភា�នៅ�ចើនិមិួនិ នៅជា��័យជាមួួយនិ�ងការ�ើ�កហាត់់នៅ�ប់ើ�បាស់្ងប់ងិន់ិនៅនា�នៅទី រ�ូត់ដូល់�ួកនៅ�មានិអាយុ 2 នៅ� 3 ខួប់។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើគាត់់មិួនិទាំន់ិ
រចួរាល់នៅទី �ឺអាចប់ងើឱ្យយមានិភា�តានិត់�ង និិងឧប់ស្ង�ិ ភ្លែដូលអាចនៅ�ើើឱ្យយការ�ើ�កហាត់់ចំណាយនៅ�លយូរ។

	រ�ំ�ងថានិ�ងមានិការខ�ងមួួរនៅ�ោ ។ ការខ�ងមួួរនៅ�ោ ទាំងំនៅនា��ឺជានៅរឿង�មួមតានៅ�អាយុនៅនិ� និិង�ួរភ្លែត់ឆ្នាំប់់បាត់់ និិងនៅកើត់នៅ�ើងតិ់ចតួ់ចជាងមុួនិ 
នៅ�នៅ�លភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកាន់ិភ្លែត់�ំ។ អ្ននកអាចស្ងាកលីងប់នឹិប់់បានិ ប់ោុភ្លែនិតការមិួនិនៅអ្នើនៅ�ើនិ�ងការខ�ងមួួរនៅ�ោ ក៏មិួនិអ្នើភ្លែដូរ។ ទុីកនៅ�លឱ្យយគាត់់នៅ�ើើ
ចិត់តឱ្យយស្ងងប់់ នៅ�ើយឱ្យយវាកនឹិង�ួស្ងនៅ�។

	និិយាយជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកទីល់មុួខគាត់់ នៅ�ើយប់នាា ប់ខួឹនិនៅ��ត់�មួកមួពស់្ងភ្លែ�នករប់ស់្ងគាត់់នៅ�នៅ�លណាភ្លែដូលអាចនៅ�ើើបានិ។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់
នៅនិ��ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយ “នៅមួើលនៅ�ើញ” អ្នើើភ្លែដូលអ្ននកកំ�ុងនិិយាយតាមួរយ�ភ្លែកវិភ្លែ�នក និិងទី�កមុួខរប់ស់្ងអ្ននក មិួនិភ្លែមួនិ�ត់�មួភ្លែត់ពាកយស្ងមួែើរប់ស់្ង
អ្ននកនៅនា�នៅទី។

	ចាំប់់នៅ�ែើមួប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយសិ្ងាល់នៅ�ម �ភ្លែ�នកដៃនិរាងកាយនៅដាយចងអុលនៅ�កាន់ិភ្លែ�នកទាំងំនៅនា� នៅ�ើយនិិយាយថា “នៅនិ��ចមុួ�កូនិ នៅនិ�
�ចមុួ�បាោ /មាោ ក់” �ស្ងប់នៅ�លចងអុលនៅ��ចមុួ�រប់ស់្ងគាត់់ និិង�ចមុួ�រប់ស់្ងអ្ននក។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា ដ៏ូ
សំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 2 ឆ្នាំន ។ំ យកឯកស្ងារ
នៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ង
អ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o		កាន់ិអ្នើើមួួយនៅ�ដៃដូមាា ងខណិ�នៅ�លកំ�ុងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងដៃដូមាា ងនៅទីៀត់ 

ឧទាំ�រណ៍ិ កាន់ិ�ប់អ្នប់់មួួយនៅ�ើយនៅប់ើក��មួប់
o �ាយាមួនៅ�ប់ើ�បាស់្ងកុងតាក់ ដូងមួួល ឬបូូ់តុ់ងនៅ�នៅលើរប់ស់្ងនៅលង
o  នៅលងជាមួួយរប់ស់្ងនៅលងនៅលើស្ង�ើមួួយដំូណាលគាន  ដូូចជាដាក់រប់ស់្ងនៅលង

ជាមួាូប់អាហារនៅ�នៅលើចាំនិ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o ទាំត់់បាល់
o រត់់
o	នៅដូើរនៅ�ើង (មិួនិភ្លែមួនិវារនៅ�ើង) កា�ំនៅណិែើ រ�ើរប់ើកានំៅដាយមានិ ឬគាម និ�ំនួិយ
o ញុ៉ាំអំាហារនៅដាយនៅ�ប់ើសឹ្ងាប់�ពា

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិ
មួួយ ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ ប់ភ្លែនិែមួ 

និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o		កត់់ស្ងមិាល់នៅ�លនៅ�ើញអ្ននកដូដៃទីឈឺចាំប់់ ឬ�ិបាកចិត់ត ដូូចជាផ្ងាអ ក

ស្ងកមួមភា� ឬនៅមួើលនៅ�មានិភា�នៅ�កៀមួ�កំនៅ�នៅ�លនិរណាមាន ក់យំ
o នៅមួើលមុួខអ្ននកនៅដូើមួីើដូ�ងថា�ត់វូិ�ប់តិ់កមួមភ្លែប់ប់ណានៅ�កនងុស្ងាែ និភា�ភ្លែដូល�មើ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o  ចងអុលនៅ�វិត់ែុនានានៅ�កនងុនៅស្ងៀវិនៅ�នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកសួ្ងរ ដូូចជា “ឯណា

ខឹ្លាំ�មុំ?”
o និិយាយយាោ ងនៅហាចណាស់្ង�ើរពាកយជាប់់គាន  ដូូចជា “ភ្លែ�មួទី�កនៅដា�នៅគា”
o  ចងអុលនៅ�កាន់ិភ្លែ�នកដៃនិរាងកាយយាោ ងនៅហាចណាស់្ង�ើរ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននក

សួ្ងរគាត់់ ឱ្យយប់ងាា ញ�បាប់់អ្ននក
o  នៅ�ប់ើកាយវិកិារនៅ�ចើនិជាងការរាដៃដូ និិងចងអុល ដូូចជាបូ់ញមាត់់នៅ�ើប់ ឬ

ងក់កាលយល់��មួ

អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	2	ឆ្នាំែ *ំ

�ល់ទៅព្ទលម្រាត�ូព្ទ�ន�តយទៅមើលការលូតលាស់ទៅ�ើយ! នេះ�អាយុ ុ2 ឆ្នាំន  ំក់នូិរបស់់អ្វីនក់ដំល់នេះពិលត្រួ�វូិពិនិិិ�យរក់នេះមីិលជំំងឺអូ្វី� ីសី់ិមិិ ដំចូដែដំលត្រួ�វូិបានិដែ��សំ់ត្រួ�ប់ក់�ុរ
ទាំងំអ្វីស់់ នេះដាយុវិ�ិាស្ថាា និនៃនិនេះពិ�យក់�ុរអានេះមិរកិ់។ ស្ថាក់ស់រួនេះវិជំាប�ិិ�អំ្វីពិកីារពិនិិិ�យការល�ូលាស់់របស់់ក់នូិអ្វីនក់។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬ
ស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយកនុងការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅរៀនិអំ្ន�ើសូ្ងរសំ្ងនៅ�ងដៃនិពាកយ នៅទាំ�ប់ើជាគាត់់មិួនិអាចនិិយាយពាកយទាំងំនៅនា�ចាស់្ងក៏នៅដាយ។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិអ្ននក
និិយាយថា “ចិ” សូ្ងមួនិិយាយថា “កូនិចង់បានិនៅចកភ្លែ�មួនៅទីៀត់ភ្លែមួនិនៅទី។”

	តាមួនៅមួើលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយជាប់់លាប់់អំ្ន�ុងនៅ�លនៅលងជាមួួយនៅកមងៗដូដៃទី។ កុមារនៅ�អាយុនៅនិ�នៅលងនៅ�ភ្លែកីរគាន  ប់ោុភ្លែនិត មិួនិទាំន់ិនៅច�ភ្លែចករភំ្លែលក 
ឬនៅដា��ស្ងាយប់ញ្ញាា នៅនា�នៅទី។ ប់ងាា ញកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់នៅដា��ស្ងាយ�នៅមឹា� នៅដាយ�ួយ គាត់់នៅ�ើើការភ្លែចករភំ្លែលក ផឹ្ងាស់្ងនៅវិនិគាន  និិង
នៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយស្ងមួែើនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអាចនៅ�ើើបានិ។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ួយអ្ននកនៅរៀប់ចំបាយទី�ក នៅដាយឱ្យយគាត់់កាន់ិរប់ស់្ងរប់រនៅ�កាន់ិតុ់ ដូូចជាភ្លែ�ង�័រ ឬកភ្លែនិេង។ អ្នរ�ុណិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ង�មាប់់ការ�ួយ។
	ឱ្យយបាល់នៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននកទាំត់់ �ប់នៅមួៀល និិងនៅបា�។
	ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់នៅ�ើើឱ្យយអ្នើើមួួយដំូនៅណិើ រការ និិងរនៅប់ៀប់កនងុការនៅដា��ស្ងាយប់ញ្ញាា ។ ឧទាំ�រណ៍ិ ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលង 

នៅ�គាត់់ភ្លែដូលគាត់់អាចចុចបូូ់តុ់ង នៅ�ើយមានិអ្នើើមួួយនៅកើត់នៅ�ើង។
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលងនៅស្ង�ឹកស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់មួនុិស្ងេ�ំ ដូូចជាភ្លែស្ងីកនៅ�ើង មួួក និិងអាវិយឺត់។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ��ួយគាត់់ឱ្យយចាំប់់នៅ�ែើមួនៅច�នៅលង

នៅ�ើើ�ុត់ស្ងភ្លែមួែង។
	អ្ននុិញ្ញាា ត់ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកញុ៉ាំនំៅ�ចើនិ ឬតិ់ចតាមួចិត់តគាត់់ចង់នៅ�រាល់នៅ�លញុ៉ាំអំាហារ។ កុមារតូ់ចៗមិួនិភ្លែត់ងភ្លែត់ញុ៉ាំអំាហារកនងុប់រមិាណិ ឬ

�ប់នៅ�ទីដូភ្លែដូលៗរាល់ដៃ�ងនៅនា�នៅទី។ ការងាររប់ស់្ងអ្ននក�ឺ�ត់វូិ�ែល់អាហារភ្លែដូលលអដូល់សុ្ងខភា�ដូល់គាត់់ នៅ�ើយវាជាការងាររប់ស់្ងកូនិអ្ននកកនងុ
ការស្ងនៅ�មួចថានៅត់ើគាត់់�ត់វូិញុ៉ាំឬំអ្នត់់ និិង�ត់វូិញុ៉ាំបំ់ោុនិណា។

	មានិទីមឹាប់់នៅទីៀងទាំត់់ស្ង�មាប់់ការនៅ�ង និិងការ�ែល់អាហារ។ ប់នៅងើើត់នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលស្ងងប់់ស្ងាង ត់់ស្ង�មាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ នៅស្ង�ឹកស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់
នៅ�ងយប់់ ឱ្យយគាត់់ ដុូស្ងនៅ�មញឱ្យយគាត់់ និិងអានិនៅស្ងៀវិនៅ�ឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់ 1 ឬ 2 កាល។ កុមារនៅ�អាយុនៅនិ� �ត់វូិការនៅ�ង 11 នៅ� 14 នៅមាោ ងកនងុ
មួួយដៃ�ង (រមួួទាំងំការនៅ�ងដៃ�ង)។ នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលនៅទីៀងទាំត់់�ឺងាយ�ស្ងលួ។

	�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង/ឬ��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក ថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាច�ើ�កហាត់់នៅ�ប់ើ�បាស់្ងប់ងិន់ិបានិនៅ�ើយឬនៅ�។ កុមារ
ភា�នៅ�ចើនិមិួនិអាច�ើ�កហាត់់នៅ�ប់ើ�បាស់្ងប់ងិន់ិបានិនៅនា�នៅទី រ�ូត់ដូល់�ួកនៅ�មានិអាយុ 2 នៅ� 3 ខួប់។ ការចាំប់់នៅ�ែើមួរ�័ស្ងនៅ�កអាចប់ងើឱ្យយមានិ
ភា�តានិត់�ង និិងឧប់ស្ង�ិ ភ្លែដូលអាចនៅ�ើើឱ្យយការ�ើ�កហាត់់ចំណាយនៅ�លយូរ។

	នៅ�ប់ើពាកយវិ�ិជមានិនៅ�នៅ�លកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅច��ួយនៅ�ើើកិចេការ។ ឱ្យយគាត់់�ួយនៅ�ើើកិចេការងាយៗ ដូូចជា ការដាក់រប់ស់្ងនៅលង ឬនៅខ្លាំអាវិ�ប់ឡាក់
នៅ�កនងុកង្ក្រនិតក។

	នៅលងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ខ្លាំងនៅ�� នៅដាយនៅលងភ្លែលីង “នៅ�ត់ៀមួ មួួយ�ើរប់ើ ចាំប់់នៅ�ែើមួ។” ឧទាំ�រណ៍ិ ទាំញកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមួកវិញិនៅ�ល
�ិ�នៅទាំង។ និិយាយថា “នៅ�ត់ៀមួ មួួយ�ើរប់ើ….” ប់នាា ប់់មួកឈប់់សិ្ងនិ នៅ�ើយនិិយាយថា “ចាំប់់នៅ�ែើមួ” នៅ�នៅ�លអ្ននករញុនៅទាំង។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់នៅងើើត់�នៅ�មាងសិ្ងលី�ងាយៗជាមួួយអ្ននក។ ឱ្យយនៅ�ម ដៃដូ�ណ៌ិនៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននក ឬដាក់�ណ៌ិទី�ក�ូរនៅដាយ�មាមួដៃដូនៅ�នៅលើ 
�កដាស្ង នៅ�ើយឱ្យយគាត់់នៅរៀនិភ្លែស្ងើងយល់នៅដាយបាោ ត់�ំុវិញិ និិងប់នៅងើើត់ជាដំូណិក់ៗ។ �យរួវានៅ�នៅលើ�ញ្ញាជ ងំ ឬទូីទី�កកក នៅដូើមួីើឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាច
នៅមួើលនៅ�ើញ។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	30	ដែ�*

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា ដ៏ូ
សំ្ងខ្លាំន់ិ អំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 30 ភ្លែខ។ យកឯកស្ងារ
នៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល�ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ង
អ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិមួួយ 
ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2. នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិកមួមវិ�ិើអ្ននិតរា�មួន៍ិប់ឋមួវិយ័ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិនៅស្ងវាកមួមនានានៅដូើមួីើ�ួយភ្លែដូរឬនៅទី។ ភ្លែស្ងើងយល់ 
 ប់ភ្លែនិែមួ និិងភ្លែស្ងើងរកនៅលខទូីរស្ង�ានៅ�នៅលើ cdc.gov/FindEI។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	នៅលងនៅ�ភ្លែកីរកុមារដូដៃទី និិង�ួនិកាលនៅលងជាមួួយ�ួកនៅ�
o ប់ងាា ញអ្ននកនូិវិអ្នើើភ្លែដូលគាត់់អាចនៅ�ើើបានិ នៅដាយនិិយាយថា “នៅមួើលកូនិភ្លែនិ!”
o  នៅ�ើើតាមួទីមឹាប់់�មួមតានៅ�នៅ�ល�បាប់់ ដូូចជា�ួយនៅរសី្ង រប់ស់្ងនៅលង នៅ�នៅ�ល

ភ្លែដូលអ្ននកនិិយាយថា “ដូល់នៅមាោ ងនៅបាស្ងស្ងមាអ ត់នៅ�ើយ។”

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o និិយាយ�ប់ភ្លែ�ល 50 ពាកយ
o  និិយាយ�ើរ ឬនៅ�ចើនិពាកយ នៅដាយមានិពាកយ�បាប់់ចលនា ដូូចជា “ភ្លែ�ើរត់់”
o  �បាប់់នៅ�ម �វិត់ែុនៅ�កនងុនៅស្ងៀវិនៅ� នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកចងអុល និិងសួ្ងរថា 

 “នៅនិ�ជាអ្នើើ?”
o និិយាយពាកយដូូចជា “កូនិ” “ខាុំ” ឬ “នៅយើង”

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o  នៅ�ប់ើ�បាស់្ងវិត់ែុនានានៅដូើមួីើនៅ�ើើ�ុត់ ដូូចជាយកដំុូ�័រស្ង�មាប់់នៅលងនៅ�ប់�េុក

តុ់កើតា នៅ�ើើដូូចជារប់ស់្ងនៅនា�ជាអាហារ
o  ប់ងាា ញបំ់ណិិនិនៅដា��ស្ងាយប់ញ្ញាា ងាយៗ ដូូចជា ឈរនៅលើនៅ�ើងមាោ តូ់ចមួួយ

នៅដូើមួីើនៅ�ងយកអ្នើើមួួយ
o នៅ�ើើតាមួការភ្លែណិនា�ំើរ�ំហានិ ដូូចជា “ដាក់រប់ស់្ងនៅលងចុ� នៅ�ើយបិ់ទីទាំើ រ។”
o  ប់ងាា ញថាគាត់់សិ្ងាល់យាោ ងតិ់ចមួួយ�ណ៌ិ ដូូចជាចងអុលនៅ�កាន់ិនៅ�ម ដៃដូ�ណ៌ិ 

�ណ៌ិ�ក�មួនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកសួ្ងរថា “មួួយណា�ណ៌ិ�ក�មួ?”

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅ�ប់ើដៃដូនៅដូើមួីើមួួលវិត់ែុនានា ដូូចជាមួួលដៃដូទាំើ រ ឬមួួល��មួប់
o  នៅដា�ស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់មួួយចំនួិនិនៅចញនៅដាយខួឹនិឯង ដូូចជានៅខ្លាំរលុងៗ ឬអាវិ

នៅ��ចំ�
o នៅលាត់�ុត់�ើដូើនៅដាយនៅ�ើងទាំងំ�ើរ
o នៅប់ើកទំី�័រនៅស្ងៀវិនៅ� មួែងមួួយស្ងនឹិ�ក នៅ�នៅ�លអ្ននកអានិឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់

�ល់ទៅព្ទលម្រាត�ូព្ទ�ន�តយទៅមើលការលូតលាស់ទៅ�ើយ! នេះ�អាយុ ុ30 ដែ� ក់នូិរបស់់អ្វីនក់ដំល់នេះពិលត្រួ�វូិពិនិិិ�យនេះមីិលការល�ូលាស់់�នូេះ� ដំចូដែដំលត្រួ�វូិបានិដែ��សំ់ត្រួ�ប់ក់�ុរ
ទាំងំអ្វីស់់ នេះដាយុវិ�ិាស្ថាា និនៃនិនេះពិ�យក់�ុរអានេះមិរកិ់។ ស្ថាក់ស់រួនេះវិជំាប�ិិ�អំ្វីពិកីារពិនិិិ�យការល�ូលាស់់របស់់ក់នូិអ្វីនក់។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬ
ស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយកនុងការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	�ំរញុឱ្យយមានិការ “នៅលងនៅដាយនៅស្ងរ”ី ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចនៅ�ើើតាមួចំណាប់់អារមួមណ៍ិរប់ស់្ងគាត់់ ស្ងាកលីងអ្នើើភ្លែដូល�មើ និិងនៅ�ប់ើ�បាស់្ង វិត់ែុនានា
កនងុរនៅប់ៀប់�មើៗ។

	នៅ�ប់ើពាកយវិ�ិជមានិ និិង�ែល់ការយកចិត់តទុីកដាក់ឱ្យយបានិកាន់ិភ្លែត់នៅ�ចើនិនៅ�នៅលើឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកចង់នៅ�ើញ (“ឥរយិាប់�លអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទី
ចូលចិត់ត”) ជាងឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកមិួនិចង់នៅ�ើញ។ ឧទាំ�រណ៍ិ និិយាយថា “មាោ ក់/បាោ ស្ងប់ាយចិត់តណាស់្ងនៅ�លកូនិនៅច�ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលងនៅ� 
Jordan ។”

	�ែល់�នៅ�មួើស្ងអាហារដូល់កូនិរប់ស់្ងអ្ននកភ្លែដូលងាយៗ និិងលអចំនៅពា�សុ្ងខភា�។ ឱ្យយគាត់់នៅ��ើស្ងនៅរសី្ងថាគាត់់ចង់ញុ៉ាំអំ្នើើស្ង�មាប់់ជាអាហារស្ង�មួន់ិ 
ឬថាគាត់់ចង់ នៅស្ង�ឹកស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់ណា។ កំណិត់់�នៅ�មួើស្ងឱ្យយនៅ��ត់�មួ�ើរ ឬប់ើ។

	សួ្ងរកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនូិវិសំ្ងណួិរងាយៗអំ្ន�ើនៅស្ងៀវិនៅ� និិងនៅរឿងនិិទាំនិ។ សួ្ងរសំ្ងណួិរដូូចជា “និរណា?” “អ្នើើ?” នៅ� “ទីើណា?”
	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការនៅរៀនិអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់នៅលងជាមួួយកុមារដូដៃទី។ ប់ងាា ញគាត់់អំ្ន�ើរនៅប់ៀប់ នៅដាយ�ួយគាត់់ឱ្យយនៅច�ភ្លែចករភំ្លែលក ផឹ្ងាស់្ងនៅវិនិគាន

មួែងមាន ក់ និិងនៅ�ប់ើ�បាស់្ង “ពាកយស្ងមួែើ” រប់ស់្ងគាត់់។
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក “�ូរ” នៅ�នៅលើ�កដាស្ងនៅដាយនៅ�ប់ើនៅ�ម ដៃដូ�ណ៌ិ នៅ�នៅលើថាស្ងនៅដាយនៅ�ប់ើ��ើមួនៅការ�ុកមាត់់ ឬនៅ�នៅលើ�ូឹវិនៅដូើរនៅដាយនៅ�ប់ើដូើស្ង។ 

�ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក�ូរ ប់នាា ត់់�ត់ង់ ចាំនំៅមួើលថានៅត់ើគាត់់�ូរតាមួអ្ននកភ្លែដូរឬនៅទី។ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅច��ូរប់នាា ត់់បានិស្ងាា ត់់នៅ�ើយ ប់ងាា ញគាត់់អំ្ន�ើ
រនៅប់ៀប់�ូររងើង់។

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលងជាមួួយកុមារដូដៃទី ដូូចជានៅ�តាមួសួ្ងនិ ឬនៅ�ប់ណាះ ល័យ។ ស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើ�ក ះមួកុមារនៅលងនៅ�កនងុតំ់ប់ន់ិ និិង កមួមវិ�ិើថាន ក់
មួនៅត់តយយសិ្ងកា។ ការនៅលងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី�ួយឱ្យយគាត់់យល់ដូ�ង�ើត់ដៃមឹួដៃនិការភ្លែចករភំ្លែលក និិងមិួត់តភា�។

	ញុ៉ាំអំាហារ�ំុ��សួ្ងារឱ្យយបានិនៅ�ចើនិតាមួភ្លែដូលអ្ននកអាចនៅ�ើើបានិ។ ឱ្យយមួាូប់អាហារដូូចគាន នៅ���ប់់គាន ។ រកីរាយនិ�ងការនៅ�អ្នមួជាមួួយគាន  និិង
នៅចៀស្ងវាងការនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ និិងទូីរស្ង�ា ។ល។) កនងុអំ្ន�ុងនៅ�លទីទួីលទាំនិអាហារ។

	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ និិងទូីរស្ង�ា ។ល។) មិួនិឱ្យយនៅលើស្ង�ើ 1 នៅមាោ ង កនងុមួួយដៃ�ង ដៃនិកមួមវិ�ិើ
ស្ង�មាប់់កុមារ នៅដាយមានិមួនុិស្ងេនៅ�ញវិយ័នៅ�ជាមួួយ។ ទាំរកនៅរៀនិសូ្ង�ត់នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	នៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយនៅ�ចន៍ិនៅដូើមួីើ�ិ�ណ៌ិនាអំ្ន�ើវិត់ែុនានានៅ�កាន់ិកូនិរប់ស់្ងអ្ននក ដូូចជា �ំ/តូ់ច, នៅលឿនិ/យឺត់, នៅប់ើក/បិ់ទី, និិងកនងុ/នៅ��។
	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការ�ំុិរបូ់ងាយៗពាក់�័និធនិ�ងរបូ់រាង �ណ៌ិ ឬស្ងត់ើ។ នៅ�នៅ�ម �ចំភ្លែណិកនិើមួួយៗនៅ�នៅ�លភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកដាក់វានៅ�

តាមួកភ្លែនឹិង។
	នៅលងជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ខ្លាំងនៅ��។ ឧទាំ�រណ៍ិ យកកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�នៅលងសួ្ងនិឱ្យយវារនៅ�ើងនៅលើឧប់ករណ៍ិនៅលងនៅ�េងៗ និិងរត់់នៅលងនៅ� 

កភ្លែនឹិងភ្លែដូលមានិសុ្ងវិត់ែិភា�។
	អ្ននុិញ្ញាា ត់ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកញុ៉ាំនំៅ�ចើនិ ឬតិ់ចតាមួចិត់តគាត់់ចង់នៅ�រាល់នៅ�លញុ៉ាំអំាហារ។ ការងាររប់ស់្ងអ្ននក�ឺ�ត់វូិ�ែល់អាហារភ្លែដូលលអដូល់

សុ្ងខភា�ដូល់គាត់់ នៅ�ើយវាជាការងាររប់ស់្ងកូនិអ្ននកកនងុការស្ងនៅ�មួចថានៅត់ើគាត់់ចង់ញុ៉ាំឬំអ្នត់់ និិងចង់ញុ៉ាំបំ់ោុនិណា។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	3	ឆ្នាំែ ំ

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិ �និដូល់នៅ�អាយុ 3 ឆ្នាំន ។ំ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល �ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗ
ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖
�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	ស្ងងប់់អារមួមណ៍ិកនងុរយ�នៅ�ល 10 នាទីើប់នាា ប់់�ើអ្ននកចាំកនៅចញ�ើគាត់់
 ដូូចជានៅ�នៅ�លយកគាត់់នៅ�ដាក់នៅ�កភ្លែនឹិងភ្លែ�ទាំកុំមារ
o កត់់ស្ងមិាល់កុមារដូដៃទី និិងចូលរមួួនៅលងជាមួួយ�ួកនៅ�

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o  និិយាយជាមួួយអ្ននកកនងុការស្ងនិានា នៅដាយនៅ�ប់ើ�បាស់្ងយាោ ងនៅហាចណាស់្ង 

ការនៅ�ឹើយ�ឹងនៅ�វិញិនៅ�មួកចំនួិនិ�ើរដូង
o  សួ្ងរសំ្ងណួិរអំ្ន�ើ “និរណា” “អ្នើើ” “ទីើណា” ឬ “នៅ�តុ់អ្នើើ” ដូូចជា “មាោ ក់/

បាោ នៅ�ទីើណា?”
o  និិយាយអំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូលនៅកើត់នៅ�ើងនៅ�កនងុរបូ់ភា� ឬនៅស្ងៀវិនៅ� នៅ�នៅ�ល�ត់វូិ

បានិសួ្ងរ ដូូចជា “រត់់” “ញុ៉ាំ”ំ ឬ “នៅលង”
o  នៅ�នាមួខួឹនិ នៅ�នៅ�ល�ត់វូិបានិសួ្ងរ
o និិយាយស្ងាែ ប់់បានិ��ប់់�គាន់ិភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទីយល់បានិ នៅស្ងាើរភ្លែត់��ប់់នៅ�ល

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o �ូររបូ់រងើង់ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកប់ងាា ញគាត់់�ើរនៅប់ៀប់�ូរ
o នៅចៀស្ងវាងមិួនិប់ោ�វិត់ែុភ្លែដូលនៅ�ត  ដូូចជាចង្ក្រងាើ និ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននក
 ��មានិគាត់់

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o នៅដាត់វិត់ែុចូលគាន ជាភ្លែខេ ដូូចជា�គាប់់អ្នងាើ �ំំៗ ឬលត់នុិយ
o  នៅស្ង�ឹកស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់មួួយចំនួិនិនៅដាយខួឹនិឯង ដូូចជានៅខ្លាំរលុងៗ ឬ អាវិ

នៅ��
o នៅ�ប់ើ�បាស់្ងស្ងមួ

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិមួួយ 
ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិស្ងាលាប់ឋមួសិ្ងកាកនងុតំ់ប់ន់ិណាមួួយ នៅដូើមួីើទីទួីលបានិការវាយត់ដៃមឹួឥត់�ិត់ដៃ�ឹ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិ

នៅស្ងវាកមួម�ំនួិយភ្លែដូរឬនៅទី។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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	�ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅដា��ស្ងាយប់ញ្ញាា រប់ស់្ងគាត់់នៅដាយខួឹនិឯងនៅដាយមានិការ�ួយ�ើអ្ននក។ សួ្ងរសំ្ងណួិរនៅដូើមួីើ�ួយ ឱ្យយគាត់់យល់អំ្ន�ើប់ញ្ញាា ។ 
�ួយគាត់់រកនិ�កដំូនៅណា��ស្ងាយ ស្ងាកលីងដំូនៅណា��ស្ងាយមួួយ និិងស្ងាកលីងដំូនៅណា��ស្ងាយប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់�ប់សិ្ងនិនៅប់ើចាំបំាច់។

	និិយាយអំ្ន�ើអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក និិង�បាប់់ពាកយនៅដូើមួីើ�ួយគាត់់�និយល់អំ្ន�ើអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងគាត់់។ �ួយ កូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការ��ប់់��ង
អារមួមណ៍ិតានិត់�ង នៅដាយប់នៅ�ងៀនិគាត់់ឱ្យយដូកដូនៅងាើមួភ្លែវិងៗ ឱ្យប់រប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូលគាត់់�ស្ងឡាញ់ ឬនៅ�កាន់ិ កភ្លែនឹិងស្ងាង ត់់មានិសុ្ងវិត់ែិភា�នៅ�នៅ�ល
ភ្លែដូលគាត់់មិួនិស្ងប់ាយចិត់ត។

	កំណិត់់វិន័ិិយងាយៗនិិងចាស់្ងលាស់្ង�ើរឬប់ើ ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចនៅ�ើើតាមួបានិ ដូូចជានៅ�ប់ើដៃដូ�ស្ងាលនៅ�នៅ�លនៅលង។ �ប់សិ្ងនិ នៅប់ើគាត់់មិួនិ
នៅគារ�វិន័ិិយ ប់ងាា ញគាត់់�ើរនៅប់ៀប់នៅ�ើើ�ំនួិស្ងវិញិ។ នៅលើកនៅ�កាយ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅគារ�វិន័ិិយ សូ្ងមួទីទួីលដូ�ងឮ និិង អ្នប់អ្នរស្ងាទីរគាត់់។

	អានិជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ សួ្ងរសំ្ងណួិរដូូចជា “នៅត់ើមានិអ្នើើនៅកើត់នៅ�ើងនៅ�កនងុរបូ់ភា�?” និិង/ឬ “នៅត់ើកូនិ�ិត់ថានិ�ងមានិអ្នើើនៅកើត់នៅ�ើងប់នាា ប់់
នៅទីៀត់?” នៅ�នៅ�លគាត់់�បាប់់ចនៅមឹួើយនៅ�អ្ននក សូ្ងមួសួ្ងរ�័ត៌់មានិលមួអិត់ប់ភ្លែនិែមួ។

	នៅលងភ្លែលីងរាប់់ចំនួិនិ។ រាប់់ភ្លែ�នកដៃនិរាងកាយ កា�ំនៅណិែើ រ និិងវិត់ែុនៅ�េងនៅទីៀត់ភ្លែដូលអ្ននកនៅ�ប់ើ ឬនៅ�ើញរាល់ដៃ�ង។ កុមារនៅ�អាយុនៅនិ�ចាំប់់នៅ�ែើមួនៅរៀនិ
អំ្ន�ើនៅលខ និិងការរាប់់ចំនួិនិនៅ�ើយ។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអ្ន�ិវិឌ្ឈឈបំ់ណិិនិភ្លែ�នកភាស្ងានៅដាយនិិយាយនៅ�កាន់ិគាត់់ជា�ប់នៅយា�ភ្លែវិងជាង�ប់នៅយា�ភ្លែដូលកូនិអ្ននកនិិយាយ នៅដាយនៅ�ប់ើពាកយ
�ិត់�បាកដូ។ ថាតាមួអ្នើើភ្លែដូលគាត់់និិយាយ ឧទាំ�រណ៍ិ “យក-ចិ” នៅ�ើយប់នាា ប់់មួកប់ងាា ញអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់នៅ�ប់ើ�បាស់់្ងភាស្ងា “មួនុិស្ងេ�ំ” នៅដាយ
និិយាយថា “កូនិចង់បានិនៅចក។”

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ួយចមួអិនិអាហារ។ ឱ្យយគាត់់នៅ�ើើកិចេការងាយៗ ដូូចជាលាងភ្លែ�ឹនៅឈើ និិងប់ភ្លែនឹិ ឬកូរ។
	�ែល់ការភ្លែណិនា ំ2 ឬ 3 �ំហានិនៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ ឧទាំ�រណ៍ិ “នៅ�ប់និាប់់រប់ស់្ងកូនិ នៅ�ើយយកភ្លែស្ងីកនៅ�ើង និិងអាវិនៅ��រប់ស់្ងកូនិមួក។”
	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅ�ប់ើ�បាស់្ងនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ និិងទូីរស្ង�ា ។ល។) មិួនិឱ្យយនៅលើស្ង�ើ 1 នៅមាោ ង កនងុមួួយដៃ�ង ដៃនិកមួមវិ�ិើ

ស្ង�មាប់់កុមារ នៅដាយមានិមួនុិស្ងេនៅ�ញវិយ័នៅ�ជាមួួយ។ សូ្ងមួកំុដាក់ឧប់ករណ៍ិភ្លែដូលមានិនៅអ្ន�កង់នៅ�កនងុប់និាប់់នៅ�ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។ ទាំរក
នៅរៀនិសូ្ង�ត់នៅដាយការនិិយាយ ការនៅលង និិងទំីនាក់ទំីនិងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី។

	ប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនូិវិប់ទីចនៅ�មួៀង និិងនៅមួសូ្ង�ត់ងាយៗដូូចជា “Itsy Bitsy Spider” ឬ “Twinkle, Twinkle, Little Star.”
	ឱ្យយ “�ប់អ្នប់់ស្ងកមួមភា�” ភ្លែដូលមានិ�កដាស្ង នៅ�ម ដៃដូ�ណ៌ិ និិងនៅស្ងៀវិនៅ�ផ្ងាត់់�ណ៌ិ នៅ�កូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ ផ្ងាត់់�ណ៌ិ និិង�ូរប់នាា ត់់ និិងរបូ់រាងនៅ�េង

ៗជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។
	�ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅលងជាមួួយកុមារដូដៃទី។ ការនៅ�ើើភ្លែប់ប់នៅនិ��ួយឱ្យយគាត់់យល់ដូ�ងអំ្ន�ើត់ដៃមឹួដៃនិមិួត់តភា� និិងរនៅប់ៀប់ចុ�ស្ង�មួ ះងជាមួួយ

អ្ននកដូដៃទី។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីងវិ�ិើស្ងា�ស្ងតនិិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬ
ស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយកនុងការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	4	ឆ្នាំែ ំ

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា ដ៏ូ
សំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិនៅ�អាយុ 4 ឆ្នាំន ។ំ យកឯកស្ងារ
នៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល �ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិ
រប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។
អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o	នៅ�ើើ�ុត់ជាអ្នើើនៅ�េងនៅ�លកំ�ុងនៅលង (��បូ់នៅ�ងៀនិ វិរី�បុ់រស្ង ភ្លែ�ើ)
o		សំុ្ងនៅ�នៅលងជាមួួយនៅកមងៗ�ប់សិ្ងនិនៅប់ើមិួនិមានិនិរណានៅ�នៅលង�ំុវិញិ

នៅនា� ដូូចជា “កូនិសំុ្ងនៅ�នៅលងជាមួួយ Alex បានិនៅទី?”
o		លួងនៅលាមួអ្ននកដូដៃទីភ្លែដូលកំ�ុងឈឺចាំប់់ ឬនៅ�កៀមួ�កំ ដូូចជាការឱ្យប់ មិួត់ត

�័កតិភ្លែដូលកំ�ុងយំ
o		នៅចៀស្ងវាង�ើនៅ�គា�ថាន ក់ ដូូចជាមិួនិនៅលាត់�ើទីើខពស់្ងនៅ� កភ្លែនឹិងនៅកមងនៅលង
o	ចូលចិត់តនៅ�ើើជា “អ្ននក�ួយនៅ�”
o		ផឹ្ងាស់្ងប់ែូរអាកប់ីកិរយិាអា�ស័្ងយនៅ�នៅលើទីើកភ្លែនឹិងភ្លែដូលគាត់់នៅ� (កភ្លែនឹិង 

ថាើ យប់ងិំ ប់ណាះ ល័យ កភ្លែនឹិងនៅកមងនៅលង)

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o	និិយាយ�ប់នៅយា�ភ្លែដូលមានិចាំប់់�ើបួ់និពាកយនៅ�ើងនៅ�
o	និិយាយពាកយមួួយចំនួិនិ�ើប់ទីចនៅ�មួៀង នៅរឿងនិិទាំនិ ឬចនៅ�មួៀងកុមារ
o		និិយាយអំ្ន�ើនៅរឿងយាោ ងនៅហាចណាស់្ងមួួយភ្លែដូលបានិនៅកើត់នៅ�ើងកនងុអំ្ន�ុង 

ដៃ�ងរប់ស់្ងគាត់់ ដូូចជា “កូនិបានិនៅលងបាល់ទាំត់់។”
o		នៅ�ឹើយសំ្ងណួិរងាយៗដូូចជា “អាវិនៅ��នៅ�ទុីកស្ង�មាប់់នៅ�ើើអ្នើើ?” ឬ “នៅ�ម ដៃដូ

�ណ៌ិនៅ�ទុីកស្ង�មាប់់នៅ�ើើអ្នើើ?”

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា 	
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o	�បាប់់នៅ�ម ��ណ៌ិ�ើរប់ើដៃនិវិត់ែុ
o	�បាប់់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូលនៅកើត់នៅ�ើងប់នាា ប់់នៅ�កនងុនៅរឿងនិិយាយលីើ
o	�ូររបូ់មួនុិស្ងេភ្លែដូលមានិភ្លែ�នកដៃនិរាងកាយចាំប់់�ើប់ើនៅ�ើង

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o	ចាំប់់បាល់�ំនៅស្ងាើរភ្លែត់��ប់់នៅ�ល
o		យកចំណិើ ញុ៉ាំនំៅដាយខួឹនិឯង ឬចាំក់ទី�ក នៅដាយមានិការ��ប់់��ង �ើ

មួនុិស្ងេនៅ�ញវិយ័
o	នៅដា�នៅ�វិបានិខឹ�
o	កាន់ិនៅ�ម ដៃដូ�ណ៌ិ ឬនៅ�ម ដៃដូនៅ�ចនៅនឹា��មាមួដៃដូនិិងនៅមួដៃដូ (មិួនិភ្លែមួនិកាែ ប់់)

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិមួួយ 
ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិស្ងាលាប់ឋមួសិ្ងកាកនងុតំ់ប់ន់ិណាមួួយ នៅដូើមួីើទីទួីលបានិការវាយត់ដៃមឹួឥត់�ិត់ដៃ�ឹ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិ

នៅស្ងវាកមួម�ំនួិយភ្លែដូរឬនៅទី។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។



����������������������������������������Help Me Grow LA គឺឺជាកិិច្ចចសហការរវាង

HMGLA 102-2MTH KH 5/22

ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងត និិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ ទាំងំនៅនិ��ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬ
ស្ង�មាប់់�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់�ួយកនុងការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការនៅ�ត់ៀមួខួឹនិនៅ�កភ្លែនឹិង�មើៗ និិង�ួប់មួនុិស្ងេ�មើៗ។ ឧទាំ�រណ៍ិ អ្ននកអាច អានិនៅរឿងនិិទាំនិឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់ ឬនៅលងស្ងភ្លែមួែង 
(នៅលងនៅ�ើើ�ុត់) នៅដូើមួីើ�ួយឱ្យយគាត់់មានិអារមួមណ៍ិកក់នៅ�ែ ។

	អានិជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក។ សួ្ងរគាត់់ថាមានិអ្នើើនៅកើត់នៅ�ើងនៅ�កនងុនៅរឿងនិិទាំនិ និិងអ្នើើភ្លែដូលគាត់់�ិត់ថាអាចនិ�ងនៅកើត់នៅ�ើងប់នាា ប់់។
	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការនៅរៀនិសូ្ង�ត់អំ្ន�ើ�ណ៌ិ របូ់រាង និិងទំី�ំ។ ឧទាំ�រណ៍ិ សួ្ងរអំ្ន�ើ�ណ៌ិ របូ់រាង និិងទំី�ំដៃនិវិត់ែុភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើញ

កនងុអំ្ន�ុងនៅ�លដៃ�ង។
	�ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅ�ប់ើ�បាស់្ង “ពាកយរប់ស់្ងគាត់់” នៅដូើមួីើសំុ្ងវិត់ែុនានា និិងនៅដា��ស្ងាយប់ញ្ញាា  ប់ោុភ្លែនិតសូ្ងមួប់ងាា ញគាត់់អំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការនៅ�ើើ។ គាត់់

អាចនិ�ងមិួនិនៅច�ពាកយភ្លែដូលគាត់់�ត់វូិការ។ ឧទាំ�រណ៍ិ �ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនិិយាយថា "ដូល់នៅវិនិខាុំមួែងបានិនៅទី?" �ំនួិស្ងឱ្យយការយកអ្នើើមួួយ�ើ
និរណាមាន ក់។

	�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកកនងុការភ្លែស្ងើងយល់�ើអារមួមណ៍ិអ្ននកដូដៃទី និិងអំ្ន�ើវិ�ិើស្ងា�ស្ងតវិ�ិជមានិកនងុការ�ប់តិ់កមួម។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើញ
កុមារមាន ក់នៅ�កៀមួ�កំ សូ្ងមួនិិយាយថា “គាត់់នៅមួើលនៅ�ដូូចជានៅ�កៀមួ�កំណាស់្ង។ នៅតា�នៅយើងយកតុ់កើតាខឹ្លាំ�មុំឱ្យយគាត់់នៅលង។”

	នៅ�ប់ើពាកយវិ�ិជមានិ និិង�ែល់ការយកចិត់តទុីកដាក់នៅ�នៅលើឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកចង់នៅ�ើញ (“ឥរយិាប់�លអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទីចូលចិត់ត”)។ ឧទាំ�រណ៍ិ 
និិយាយថា “កូនិនៅច�ភ្លែចករភំ្លែលករប់ស់្ងនៅលងបានិលអណាស់្ង!” �ែល់ការយកចិត់តទុីកដាក់តិ់ចតួ់ចនៅ�នៅលើ ឥរយិាប់�ភ្លែដូលអ្ននកមិួនិចង់នៅ�ើញ។

	�បាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននកតាមួរនៅប់ៀប់�មួមតាថានៅ�តុ់អ្នើើគាត់់មិួនិអាចនៅ�ើើអ្នើើមួួយភ្លែដូលអ្ននកមិួនិចង់ឱ្យយគាត់់នៅ�ើើ (“ឥរយិាប់�មិួនិលអភ្លែដូលអ្ននកដូដៃទីមិួនិ
ចូលចិត់ត”)។ �ែល់�នៅ�មួើស្ងនៅ�គាត់់អំ្ន�ើអ្នើើភ្លែដូលគាត់់អាចនៅ�ើើបានិ�ំនួិស្ងវិញិ។ ឧទាំ�រណ៍ិ “កូនិមិួនិអាចនៅលាត់នៅ�នៅលើភ្លែ��បានិនៅទី។ នៅត់ើកូនិចង់
នៅចញ នៅ�នៅ�� នៅ�ើយនៅលង ឬចាំក់នៅ�ឹងរំានៅលងភ្លែដូរឬនៅទី?”

	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលងជាមួួយកុមារដូដៃទី ដូូចជានៅ�តាមួសួ្ងនិ ឬនៅ�ប់ណាះ ល័យ។ ស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើ�ក ះមួកុមារនៅលងនៅ�កនងុតំ់ប់ន់ិ និិង កមួមវិ�ិើថាន ក់
មួនៅត់តយយសិ្ងកា។ ការនៅលងជាមួួយអ្ននកដូដៃទី�ួយឱ្យយកូនិអ្ននកយល់ដូ�ង�ើត់ដៃមឹួដៃនិការភ្លែចករភំ្លែលក និិងមិួត់តភា�។

	ប់រនិៅភា�អាហារជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអាចនៅ�ើើបានិ។ ឱ្យយគាត់់នៅមួើលនៅ�ើញអ្ននករកីរាយញុ៉ាំអំាហារភ្លែដូលលអចំនៅពា�សុ្ងខភា� ដូូចជា
ភ្លែ�ឹនៅឈើ ប់ភ្លែនឹិ និិង�គាប់់��ាជាតិ់ទាំងំមូួល និិង��កទី�កនៅដា�នៅគា ឬទី�ក។

	ប់នៅងើើត់ទីមឹាប់់នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលស្ងងប់់ស្ងាង ត់់។ នៅចៀស្ងវាងនៅមាោ ងនៅមួើលនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកណាមួួយ (ទូីរទីស្ងេន៍ិ ទូីរស្ង�ា នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ។ល។) 1 នៅ� 
2 នៅមាោ ង មុួនិចូលនៅ�ង និិងកំុដាក់ឧប់ករណ៍ិមានិនៅអ្ន�កង់ណាមួួយនៅ�កនងុប់និាប់់នៅ�ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។ កុមារនៅ�អាយុនៅនិ� �ត់វូិការនៅ�ង 10 នៅ� 
13 នៅមាោ ងកនងុមួួយដៃ�ង (រមួួទាំងំការនៅ�ងដៃ�ង)។ នៅមាោ ងនៅ�ងភ្លែដូលនៅទីៀងទាំត់់�ឺងាយ�ស្ងលួ!

	ឱ្យយរប់ស់្ងនៅលង ឬវិត់ែុនានាភ្លែដូល�ំរញុការ�ស្ងនៅមួើ�ស្ងដៃមួរប់ស់្ងកូនិអ្ននក នៅ�ឱ្យយគាត់់នៅលង ដូូចជាស្ងនៅមឹួ�កបំ់ពាក់តុ់ប់ភ្លែត់ងជាតួ់ បាយ�ុកបាយ�
នៅដូើមួីើនៅ�ើើ�ុត់ជាចមួអិនិអាហារ ឬដំុូ�័រនៅដូើមួីើស្ងាងស្ងង់នៅលង។ ចូលរមួួជាមួួយគាត់់នៅ�កនងុការនៅលងនៅ�ើើ�ុត់ ដូូចជាការញុ៉ាំអំាហារភ្លែដូលគាត់់បានិ
នៅ�ើើ�ុត់ជាចមួអិនិ។

	�និារនៅ�លកនងុការនៅ�ឹើយសំ្ងណួិរ “នៅ�តុ់អ្នើើ” ភ្លែដូលកូនិអ្ននកសួ្ងរ។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមិួនិដូ�ងចនៅមឹួើយ និិយាយថា “មាោ ក់/បាោ មិួនិដូ�ងនៅទី” ឬ�ួយកូនិ
រប់ស់្ងអ្ននកភ្លែស្ងើងរកចនៅមឹួើយនៅ�កនងុនៅស្ងៀវិនៅ� នៅ�នៅលើអុ្នើនិ�ឺណិិត់ ឬ�ើមួនុិស្ងេនៅ�ញវិយ័នៅ�េងនៅទីៀត់។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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កូ�របស់់អ្វីែក
ឈ្មោះ�អាយុុ	5	ឆ្នាំែ ំ

អី្វី� ដែ�លកុមារភាគឈ្មោះ����ឈ្មោះ�ី� ឈ្មោះ�អាយុុឈ្មោះ��៖
�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ដែ�ែក�ិតត/ស់ង្គគម
o		នៅគារ�វិន័ិិយ ឬដាក់នៅវិនិគាន មួែងមាន ក់ នៅ�នៅ�លនៅលងភ្លែលីង  

ជាមួួយកុមារដូដៃទី
o នៅ�ចៀង រំា ឬនៅ�ើើជាតំ់ណាងឱ្យយអ្ននក
o  នៅ�ើើកិចេការងាយៗនៅ��ា� ដូូចជាត់នៅ�មួៀប់នៅ�ស្ងាមួនៅ�ើងឱ្យយ�ត់វូិ�ូ ឬស្ងមាអ ត់

តុ់ប់នាា ប់់�ើញុ៉ាំអំាហាររចួ

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកភាសា/
ទំនាក់ទំ�ង្គ
o  និិយាយនៅរឿងនិិទាំនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់ស្ងាែ ប់់ ឬ�ប់ឌិ្ឈត់នៅ�ើងនៅដាយមានិ

យាោ ងនៅហាចណាស់្ង���ត់តិការណ៍ិចំនួិនិ �ើរ។ ឧទាំ�រណ៍ិ មានិឆ្នាំម មួួយ
បានិជាប់់នៅ�នៅលើនៅដូើមួនៅឈើ នៅ�ើយ អ្ននក�នឹិត់់អ្ន�ិិ�័យបានិ�ួយស្ងនៅង្ក្រងិា�វា

o  នៅ�ឹើយសំ្ងណួិរងាយៗអំ្ន�ើនៅស្ងៀវិនៅ� ឬនៅរឿងនិិទាំនិ ប់នាា ប់់�ើអ្ននកបានិអានិ
ឱ្យយគាត់់ស្ងាែ ប់់ ឬ�បាប់់គាត់់

o  ប់និតការស្ងនិានា នៅដាយនៅ�ើើការនៅ�ឹើយ�ឹង នៅ�វិញិនៅ�មួកចំនួិនិនៅលើស្ង�ើប់ើ
នៅលើក

o នៅ�ប់ើ�បាស់្ង ឬចំណាពំាកយ�ួនិងាយៗ (bat-cat, ball-tall)

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗដែ�ែកស់តិបញ្ញាា
(ការឈ្មោះរៀ�	ការគិត	ការឈ្មោះ���សាយុបញ្ញាា )
o រាប់់ដូល់ 10
o  នៅ�នៅ�ម �នៅលខមួួយចំនួិនិចនៅមឹា�នៅលខ 1 និិងនៅលខ 5 នៅ�នៅ�លអ្ននក 

ចងអុលនៅ�នៅលខទាំងំនៅនា�
o  នៅ�ប់ើពាកយ�បាប់់នៅ�លនៅវិលា ដូូចជា “មួេិលមិួញ” “ភ្លែស្ងអក” “���ក” 

ឬ “យប់់”
o  នៅផ្ងាែ ត់ការយកចិត់តទុីកដាក់�ើ 5 នៅ� 10 នាទីើកនងុអំ្ន�ុងនៅ�លស្ងកមួមភា�

នានា។ ឧទាំ�រណ៍ិ កនងុអំ្ន�ុងនៅ�លស្ងាែ ប់់នៅរឿងនិិទាំនិ ឬប់នៅងើើត់ស្ងាន ដៃដូ
សិ្ងលី� និិង �ត់ែកមួម (នៅមាោ ងនៅមួើលនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិកមិួនិរាប់់នៅទី)

o  ស្ងរនៅស្ងរអ្នកេរមួួយចំនួិនិនៅ�កនងុនៅ�ម �រប់ស់្ងគាត់់
o  នៅ�នៅ�ម �អ្នកេរមួួយចំនួិនិនៅ�នៅ�លភ្លែដូលអ្ននកចងអុលនៅ�កាន់ិអ្នកេរ

ទាំងំនៅនា�

�ំណាក់កាលលូតលាស់់សំ់ខា�់ៗ	
ដែ�ែក�លនា/រាង្គកាយុ
o បិ់ទីនៅ�វិបានិខឹ�
o នៅលាត់នៅដាយនៅ�ើងមាា ង

អ្វីែកសាគ ល់កូ�របស់់អ្វីែក�ាស់់បំ�ុត។	សូ្ងមួកំុរង់ចាំ។ំ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមិួនិបំ់នៅ�ញនៅ�តាមួដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិមួួយ 
ឬនៅ�ចើនិ បានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិ ឬអ្ននកមានិកងើល់នៅ�េងនៅទីៀត់ សូ្ងមួចាំត់់វិធិ្លានិការឱ្យយបានិទាំន់ិនៅ�លនៅវិលា។ �ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់
រប់ស់្ងកូនិអ្ននក �បាប់់�ើកងើល់រប់ស់្ងអ្ននក និិងស្ងាកសួ្ងរអំ្ន�ើការ�ិនិិត់យការលូត់លាស់្ង។ �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននក ឬនៅវិ�ជប់ណិិិត់នៅ�ភ្លែត់មានិកងើល់៖
1. នៅស្ងនើសំុ្ងការប់�ជូនិនៅ�កាន់ិអ្ននកឯកនៅទីស្ងភ្លែដូលអាចវាយត់ដៃមឹួកូនិរប់ស់្ងអ្ននកប់ភ្លែនិែមួនៅទីៀត់បានិ និិង
2.  នៅ�ទូីរស្ង�ានៅ�កាន់ិស្ងាលាប់ឋមួសិ្ងកាកនងុតំ់ប់ន់ិណាមួួយ នៅដូើមួីើទីទួីលបានិការវាយត់ដៃមឹួឥត់�ិត់ដៃ�ឹ នៅដូើមួីើដូ�ងថានៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចទីទួីលបានិ

នៅស្ងវាកមួម�ំនួិយភ្លែដូរឬនៅទី។
ស្ង�មាប់់�័ត៌់មានិប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនងុការ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក សូ្ងមួចូលនៅ�កាន់ិ cdc.gov/Concerned។

�ំណុុ�សំ់ខា�់ៗឈ្មោះ�េង្គឈ្មោះទៀតដែ�ល�តវូដែ�ករំដែលក��ប់�ល់ឈ្មោះវជ្ជជបណិិុត…
	នៅត់ើស្ងកមួមភា�មួួយចំនួិនិណាខឹ�ភ្លែដូលអ្ននកនិិងកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើជាមួួយគាន ?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកចូលចិត់តនៅ�ើើនៅរឿងអ្នើើខឹ�?
	នៅត់ើមានិអ្នើើភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើបានិ ឬនៅ�ើើមិួនិបានិ ភ្លែដូលនៅ�ើើឱ្យយអ្ននក��យួបារមួភភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិបាត់់ប់ង់បំ់ណិិនិណាមួួយភ្លែដូលគាត់់ធឹ្លាប់់មានិភ្លែដូរឬនៅទី?
	នៅត់ើកូនិរប់ស់្ងអ្ននកមានិត់�មួវូិការភ្លែ�ទាំសុំ្ងខភា��ិនៅស្ងស្ងណាមួួយភ្លែដូរឬនៅទី ឬនៅត់ើគាត់់នៅកើត់មិួនិ��ប់់ភ្លែខភ្លែដូរឬនៅទី?

ដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗ�ិត់ជាសំ្ងខ្លាំន់ិ! រនៅប់ៀប់ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅលង នៅរៀនិ និិយាយ ស្ងភ្លែមួែងកាយវិកិារ និិងនៅ�ើើចលនា �ែល់�ូនិស្ងញ្ញាា
ដ៏ូសំ្ងខ្លាំន់ិអំ្ន�ើការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងគាត់់។ �ិនិិត់យនៅមួើលដំូណាក់កាលលូត់លាស់្ងសំ្ងខ្លាំន់ិៗភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកបានិ �និដូល់នៅ�អាយុ 5 ឆ្នាំន ។ំ យក
ឯកស្ងារនៅនិ�នៅ�ជាមួួយអ្ននក នៅ�ើយ�ិនៅ�គា�ជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់រប់ស់្ងកូនិអ្ននកនៅ�រាល់នៅ�ល �ួប់�ិនៅ�គា�កុមារសុ្ងខភា�លអ អំ្ន�ើដំូណាក់កាលសំ្ងខ្លាំន់ិៗ
ភ្លែដូលកូនិរប់ស់្ងអ្ននកស្ងនៅ�មួចបានិ និិងអ្នើើភ្លែដូល�ត់វូិរ�ំ�ងប់នាា ប់់�ើនៅនា�។

ឈ្មោះ�ះ �របស់់កុមារ	 អាយុុរបស់់កុមារ	 កាលបរិឈ្មោះ�េទថ្ងៃ�ៃឈ្មោះ��

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។
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ជួ្ជយុ	កូ�របស់់អ្វីែកកែុង្គការ
ឈ្មោះរៀ�សូ់�ត	�ិង្គ	លូតលាស់់

តារាងត្រួ��ួពិនិិ�ិយដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ន់េះនិះ មិិនិអាចជំនំិសួ់ឱ្យយនិ�ីវិិធីិីស់ដង់ដាដែដំលត្រួ�វូិបានិបញ្ជាា ក់ស់់ពុិលភាពិស់ត្រួ�ប់ត្រួ��ួពិនិិ�ិយការល�ូលាស់ន់េះ�ះនេះ�។ ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់
ៗទាំងំនេះនិះ បង្ហាា ញពិអី្វីីីដែដំលនេះក់េងភាគនេះត្រួចនីិ (75% ឬនេះលីស់ពិនីេះនិះ) អាចនេះធីីីបានិនេះ�អាយុនុិមីិយួុៗ។ អ្វីនក់ជំ�ំញវិជិ្ជាា ជំវីិៈខាងដែ�នក់នេះនិះបានិនេះត្រួជំសី់នេះរ ើស់ដំណំាក់ក់ាលល�ូលាស់ស់់ខំានិ់ៗ ទាំងំនេះនិះ 
នេះដាយុដែ�ែក់នេះលី�និិ ននិយ័ុដែដំល�និ និងិមិ�រិមួិរបស់អ់្វីនក់ជំ�ំញ។

កនុងនាមួជា��ដំូូបូ់ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក អ្ននកអាច�ួយគាត់់កនុងការសិ្ងកានៅរៀនិសូ្ង�ត់ និិងការលូត់លាស់្ងខួរកាលបានិ។ ស្ងាកលីង វិ�ិើស្ងា�ស្ងតនិិង
ស្ងកមួមភា�ស្ងាមួ�ាៗ �ប់កប់នៅដាយសុ្ងវិត់ែិភា�។ និិយាយជាមួួយនៅវិ�ជប់ណិិិត់ និិង��បូ់នៅ�ងៀនិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក �ប់សិ្ងនិនៅប់ើអ្ននកមានិសំ្ងណួិរ ឬនៅដូើមួីើ
ទីទួីលបានិ�ំនិិត់ប់ភ្លែនិែមួអំ្ន�ើរនៅប់ៀប់កនុងការ�ួយដូល់ការលូត់លាស់្ងរប់ស់្ងកូនិអ្ននក។

	កូនិរប់ស់្ងអ្ននកអាចនិ�ងចាំប់់នៅ�ែើមួ “ត់មាត់់” នៅដូើមួីើមានិអារមួមណ៍ិឯករា�យ និិងនៅត់ស្ងតនៅមួើលថាមានិអ្នើើនៅកើត់នៅ�ើង។ ដាក់ក�មិួត់ការយកចិត់តទុីកដាក់
រប់ស់្ងអ្ននកនៅ�នៅលើពាកយអ្នវិ�ិជមានិ។ រកនៅមួើល�នៅ�មួើស្ងស្ងកមួមភា�នៅ�េងៗឱ្យយគាត់់នៅ�ើើ ភ្លែដូលអ្ននុិញ្ញាា ត់ឱ្យយគាត់់ជាអ្ននកដូ�កនា ំនិិងមានិឯករា�យ។ 
នៅផ្ងាែ ត់ការយកចិត់តទុីកដាក់នៅ�នៅលើការកត់់ស្ងមិាល់ឥរយិាប់�វិ�ិជមានិ។ “កូនិ�ត់វូិស្ងងប់់នៅស្ងង�មួនៅ�លបាោ /មាោ ក់�បាប់់កូនិថាដូល់នៅមាោ ងនៅ�ង។”

	សួ្ងរកូនិរប់ស់្ងអ្ននកថានៅត់ើគាត់់កំ�ុងនៅលងអ្នើើ។ �ួយគាត់់កនងុការ��ងើកចនៅមឹួើយរប់ស់្ងគាត់់ នៅដាយសួ្ងរថា “នៅ�តុ់អ្នើើ?” និិង “នៅដាយរនៅប់ៀប់ណា?” 
ឧទាំ�រណ៍ិ និិយាយថា “កូនិស្ងង់ស្ងាព និបានិស្ងាអ ត់ណាស់្ង។ នៅ�តុ់អ្នើើបានិជាកូនិដាក់វានៅ�ទីើនៅនា�?”

	នៅលងជាមួួយរប់ស់្ងនៅលងភ្លែដូល�ំរញុឱ្យយកូនិអ្ននកដាក់រប់ស់្ងចូលគាន  ដូូចជាការ�ំុិរបូ់ និិងដំុូ�័រស្ង�មាប់់ស្ងង់។
	នៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយនៅដូើមួីើ�ួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយចាំប់់នៅ�ែើមួយល់អំ្ន�ើនៅ�លនៅវិលា។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅ�ចៀងប់ទីចនៅ�មួៀងអំ្ន�ើដៃ�ងដៃនិស្ងប្ដាែ �៍ នៅ�ើយ�បាប់់ឱ្យយ

គាត់់ដូ�ងថាដៃ�ងនៅនិ�ជាដៃ�ងអ្នើើ។ នៅ�ប់ើ�បាស់្ងពាកយ�បាប់់នៅ�លនៅវិលាដូូចជា ដៃ�ងនៅនិ� ដៃ�ងភ្លែស្ងអក និិងមួេិលមិួញ។
	ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ�ើើអ្នើើៗនៅដាយខួឹនិឯង នៅទាំ�ប់ើជាគាត់់នៅ�ើើវាមិួនិបានិលអឥត់នៅខ្លាំេ �ក៏នៅដាយ។ ឧទាំ�រណ៍ិ ឱ្យយគាត់់នៅរៀប់ចំភ្លែ��នៅ�ង បិ់ទីនៅ�វិអាវិ ឬ

ចាំក់ទី�កចូលកនងុភ្លែ�ង។ អ្នប់អ្នរស្ងាទីរនៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់នៅ�ើើវា នៅ�ើយ�ាយាមួកំុ "ភ្លែក" អ្នើើភ្លែដូលមិួនិចាំបំាច់។
	និិយាយ និិង�បាប់់អំ្ន�ើអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងកូនិអ្ននក និិងអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងអ្ននកផ្ងាា ល់។ អានិនៅស្ងៀវិនៅ� និិងនិិយាយអំ្ន�ើអារមួមណ៍ិរប់ស់្ងតួ់អ្នងិ និិង

នៅ�តុ់អ្នើើបានិជា�ួកនៅ�មានិអារមួមណ៍ិភ្លែប់ប់នៅនា�។
	នៅលងភ្លែលីងពាកយ�ួនិ។ ឧទាំ�រណ៍ិ និិយាយថា “ពាកយអ្នើើ�ួនិជាមួួយនិ�ងពាកយឆ្នាំម ?”
	ប់នៅ�ងៀនិកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយនៅគារ�តាមួចាប់់នៅ�កនងុការនៅលងនៅ�មិួ។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅលងភ្លែលីង�កឡាច�ត់ងិ ភ្លែលីងមានិស្ងនឹិ�កនៅប់ៀរងាយៗ ឬ

ភ្លែលីង Simon Says។
	ប់នៅងើើត់ទីើកភ្លែនឹិងនៅ�កនងុ�ា�រប់ស់្ងអ្ននកស្ង�មាប់់ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកនៅ� នៅ�នៅ�លភ្លែដូលគាត់់មិួនិស្ងប់ាយចិត់ត។ នៅ�ភ្លែកីរគាត់់ នៅដូើមួីើឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននកដូ�ង

ថាគាត់់មានិសុ្ងវិត់ែិភា� និិងអាចមួករកអ្ននកឱ្យយ�ួយលួង �ប់សិ្ងនិនៅប់ើចាំបំាច់។
	ដាក់កំណិត់់នៅមាោ ងនៅមួើលនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ទូីរស្ង�ា ។ល។) ស្ង�មាប់់កូនិរប់ស់្ងអ្ននក មិួនិនៅលើស្ង�ើ 1 នៅមាោ ង កនងុមួួយដៃ�ង។ 

ប់នៅងើើត់ ភ្លែ�និការនៅ�ប់ើ�បាស់្ងប់ណាែ ញ�េ�ើ�ាយស្ង�មាប់់��សួ្ងាររប់ស់្ងអ្ននក។
	ញុ៉ាំអំាហារជាមួួយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក និិងរកីរាយនៅ�លនៅវិលា�ួប់�ំុ��សួ្ងារនៅដាយនិិយាយនៅលងជាមួួយគាន ។ ឱ្យយមួាូប់អាហារដូូចគាន នៅ���ប់់គាន ។ 

នៅចៀស្ងវាងការនៅមួើលនៅ��ឿងនៅអ្ន�ចិ�ត់និូិក (ទូីរទីស្ងេន៍ិ នៅ�ប់នៅបឹ់ត់ ទូីរស្ង�ា ។ល។) កនងុអំ្ន�ុងនៅមាោ ងញុ៉ាំអំាហារ។ ឱ្យយកូនិរប់ស់្ងអ្ននក�ួយនៅរៀប់ចំ
អាហារភ្លែដូលលអដូល់សុ្ងខភា� និិងរកីរាយទីទួីលទាំនិជាមួួយគាន ។

	�ំរញុកូនិរប់ស់្ងអ្ននកឱ្យយ “អានិ” នៅដាយនៅមួើលរបូ់ភា� និិងនិិទាំនិនៅរឿង។
	នៅលងភ្លែលីងភ្លែដូល�ួយដូល់ការចងចាំ ំនិិងការនៅផ្ងាែ ត់អារមួមណ៍ិ។ ឧទាំ�រណ៍ិ នៅលងភ្លែលីងមានិស្ងនឹិ�កនៅប់ៀរ, Tic Tac Toe, I Spy, ឬ Hot 

and Cold។

ទៅ�ើម ើីទៅមើល�ធិីើសាម្រាសរ ន�ងសក់មមភ្ជាព្ទប់ន្ថែនែម សូមទាញយក់ក់មម�ធិីើតាមដាន�ំណាក់់កាលលូតលាស់សំខាន់ៗរប់ស់ 
CDC (CDC Milestone Tracker)។

ទទួលបានការភ្ជាា ប់់ទំនាក់់ទំនង៖ ទូរសព្ទទទៅ�កាន់ទៅលខ 833.903.3972 ចូូលទៅ�កាន់  
HelpMeGrowLA.org ឬសាក់សួរទៅ�ជ្ជាប់ណិ្ឌិ� តរប់ស់អ្ននក់សម្រា�ប់់ព័្ទត៌�នប់ន្ថែនែម។


