
ជំនាញទាងំឡាយដែលទារករបស់អ្នកកំពុងររៀន
ទារកម្្ន ក់ៗម្នការរកីចរ្រីនលូតលាស់តាររលបឿនរបស់ខ្លួន ជាទូរៅ តាររយៈែំណាក់កាល្សរែៀងគ្្ន ។ 

ទារករបស់អ្នកនឹងករ្រីករវកីររវកី រ�យីរររៀលខ្លួនចាប់ពីរពលរកីតរក ចាប់រ្តីរអង្ុយរៅអាយុ្បដ�ល៦ដខ  

និងវាររៅអាយុ្បដ�ល៩ដខ។ ទារកក៏នឹងចាប់រ្តីររោងចាប់វត្ុដាក់ចូលរៅក្នុងម្ត់រេដែរ។ ការយល់ែឹងអំពី 
ការលូតលាស់របស់ទារកអ្នក ខណៈរពលដែលពលួកវាធំធាត ់នឹងជលួយឱ្យអ្នកទទលួលបានភាពរកីរាយជារ្ចីនពីកូន 
របស់អ្នក និងជលួយរកសាពលួកវាឱ្យម្នសុវត្ិភាព។

េន្ឹឹះអំពីការងូតទឹក
 · រ្តៀរអ្ី្េប់យ៉ា ងដែលអ្នក្តរូវការឱ្យរៅជិតដែ។

 · កំុទុកកូនរបស់អ្នករចាលរដាយរិនបានររីលវា ឬឱ្យកុម្រធំររីលដែរៅក្នុងអាងងូតទឹក។

 · កាន់ដែកូនរបស់អ្នកជានិច្ច រៅរពលវារៅក្នុងទឹក។ រិន្តរូវដបរដ្្នករចញពីវា ឬទុកវារចាលរដាយរិនបាន 
ររីលរពលវារៅដកបរទឹក។

 · រៅរពលចាក់ទឹកបំរពញអាងងូតទឹក ្តរូវរបីកទឹក្តជាក់ជារុនសិន បនាទា ប់រករបីកទឹករ ត្  
បនាទា ប់រកទឹក្តជាក់។ ជាែ្ីរតងរទៀត រ�យីលាយជារលួយគ្្ន ឱ្យសព្រែីរបរីកសាកបាលម្៉ា សីុនទឹកឱ្យ្តជាក ់
នឹងអាចប៉ាឹះបាន និងរែីរបឱី្យទឹកម្នសីតុណ្ហ ភាពរស្ីគ្្ន ។

េន្ឹឹះអំពីការបំរៅ
 · ្បសិនរបីបំរៅរដាយែប ្តរូវពិនិត្យររីលសីតុណ្ហ ភាពទឹករដាឹះរគ្ រុនរពល�ុចែបរៅឱ្យកូនរបស់អ្នកជា 

និច្ច។ ចង្ក្រា នម្៉ា យ្ករូវ ៉ាវករ ត្ ទឹករដាឹះរគ្រិនរស្ីគ្្ន រទ ែូរច្នឹះ្តរូវ្កឡុកែបរែីរបលីាយទឹករដាឹះរគ្ឱ្យសព្។

 · ្តរូវពិនិត្យររីលកូនរបស់អ្នកជានិច្ច រៅរពលកំពុងបំរៅ - រិន្តរូវដាក់ែបឱ្យទារករបស់អ្នករៅដតម្្ន ក់ឯង 
រទ។

 · រៅរពលចាប់រ្តីរញុអំាហារ ្តរូវបំដបកអាហារឱ្យល្ិតរែីរបរីជៀសវាងការស្្ក់។

 · រៅរពល្តល់ថ្្ន ពំយាបាលឱ្យកូនរបស់អ្នក សូរអានស្្ករដាយ្បរុង្បយត័្ន រ�យីរិន្តរូវ្្ដល់ឱ្យរលីសពី 
ក្រិតដែលដណនារំឡយី។

 · ចងទប់ទារករបស់អ្នករៅក្នុងរ្អីខ្ពស ់ដែលម្នដខសែចងទប់៥ចំណុច។

 · ្តរូវដាក់រ្សជ្ៈរ ត្ ចុឹះជានិច្ច រៅរពលកាន់ពរកូនរបស់អ្នក។ ្បសិនរបីកំពប់រ្សជ្ៈរ ត្ អាចបណាត ល 
ឱ្យរលាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ការរែក
 · រ្បីដតដ្េទារកដែលបានបំរពញតារសតង់ដារអូង្ស្ត ល ីAS/NZS 2172 ប៉ាុរណាណ ឹះ។

 · ដាក់ដ្េទារកឱ្យរៅឆ្្ង យពីបង្លួច និងដខសែវាងំនន ឬដខសែ្ពិល។ ដាក់ដខសែវាងំនន និងដខសែ្ពិលទាងំអស់ជារលួយ 
នឹងឧបករណ៍សុវត្ិភាពឱ្យ្ុតពីដែ។

 · ្តរូវដាក់កូនរបស់អ្នកឱ្យរេងផ្្ង ជានិច្ច រដាយដាក់រជីងវា រៅចុងដ្េទារក។

 · កំុរ្បីរខ្នីយ ឬ្ទនាប់ជញ្្ងំរៅក្នុងដ្េទារក។

 · យករចញ្សងក និងដខសែចងកបាលរដាឹះរ្ស៊ូ។

 · កំុដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យរេងក្នុងររទឹះ ែបតិអីម្នភាព្បឈរនឹងការែប់ែរង្ហីរ។

 · ្តរូវ្បាកែថ្ រៅ៉ា អីុ្តរូវបានែំរឡងីយ៉ា ងជាប់ល ្្បសិនរបីរ្បី្បាស់។ រិន្តរូវរ្បី្បាស់្ទនាប ់ 
ឬពូកបដន្ររឡយី។

 · សូររយងរៅ SIDS និង KIDS ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្រ សតីពីការរេងរដាយសុវត្ិភាព  
www.sidsandkids.org

េន្ឹឹះអំពីការរស្ៀកពាក់
 · រិន្តរូវទុកកូនរបស់អ្នកឱ្យរៅដតម្្ន ក់ឯង រៅរលីតុផ្្ស់បតូរសររ្ៀកបំពាក់ រ្អី ឬដ្េរឡយី។

 · រិន្តរូវរស្ៀកពាក់ឱ្យទារក ជារលួយនឹងសររ្ៀកបំពាក់ដែលម្ន ដខសែរូត ដខសែបូរ ឬដខសែចងដវងដែលអាច 

បណាត លឱ្យរតឹកទារក។

 · រ្ជីសររសីសររ្ៀកបំពាក់ដែលម្នស្្កសញ្ញា  ការពាររ្គ្ឹះថ្្ន ក់រ្្ីងរេឹះក្រិតទាប។

BIRTH - 9 MONTHS - KHMER 

កំរណីត - ៩ដខ

ទារកចាប់ពីកំរណីត រ�ូតែល់រចឹះវារ

1 ដន 2

© រកសាសិទ្ិ ដខរិែុនា ឆ្្ន ២ំ០១៧www.kidsafevic.com.au

បុព្រ�តុទូរៅដនការរងរបលួស
 · ការរររៀលរចញពីតុផ្្ស់បតូរសររ្ៀកបំពាក់ រ្អ ីនិងដ្េ ឬធ្ាក់ពីរ្អីខ្ពស ់ររទឹះ 

ររទឹះរុញទារករែីររលង ដេ្ទរ្រត  ររទឹះទារកររៀនរលាត និងររទឹះទារកររៀនរែីរ។

 · ការស្្ក់វត្ុតូចៗ។

 · ការរលាកពីរ្សជ្ៈរ ត្ ដែលកំពប់រករលីកូន ឬវាយ្្ដលួល / ទាញចុឹះរដាយកុម្រ។

 · ការរលាកពីការប៉ាឹះវត្ុរ ត្  ែូចជាឡ ្បដាប់អាងំស្ច ់ឬម្៉ា សីុនករ ត្ ។

 · ការលង់ទឹក ជាពិរសសរៅក្នុងអាងងូតទឹក និងអាងដ�លទឹក ឬសបា៉ារ្កាយ្ទាឹះ។

 · ការយកបានថ្្ន ពុំល និងថ្្ន រំពទ្យ។

 · ដេរាខា។ំ



រៅរពលរលង
 · ររៀបចំកដន្ងរលងម្នសុវត្ិភាពស្ម្ប់កូនរបស់អ្នក ឱ្យឆ្្ង យពីម្៉ា សីុនករ ត្  ជរណតី រ សត្ចិញ្ច ឹរ 

្ចក្្ូវឡាន និងរ្គ្ឹះថ្្ន ក់រ្សែងរទៀតរលួរទាងំរ្គ្ឹះថ្្ន ក់រដាយការស្្ក់។

 · ្តរូវ្បាកែថ្ ថ្្ន ពុំលទាងំអស់រលួរទាងំ្លិត្លលាងសម្្ត ថ្្ន សំម្្ប់សត្ល្ិត និងថ្្ន ពំយាបាល្តរូវបាន 
រកសាទុកឱ្យ្ុតពីដែ ជាពិរសស្តរូវរៅក្នុងទូចាក់រស្ការពារកុម្រក្នុងករ្ពស់១.៥ដរ៉ា្តពីក្ម្លឥែ្ឋ។

 · រកសាកាបូបដែលម្នថ្្ន រំពទ្យឱ្យ្ុតពីដែកុម្រតូចៗ។

 · ដាក់សត្ដេរា និងឆ្្ឱ្យរៅដាច់រដាយដឡកពីកុម្រ រ�យី្តរូវ្តរួតពិនិត្យ្េប់រពលរវលា។

 · របីអ្នករ្បីររទឹះស្ម្ប់ទារកររៀនរលាត ឬរ្អ ីBumbo ្តរូវដាក់វារៅរលីក្ម្លឥែ្ឋ - រិន្តរូវដាក់រៅ 
រលីដ្ទាទលួលរឡយី។

 · រិន្តរូវរ្បីររទឹះស្ម្ប់ទារកររៀនរែីរ ែបតិអីវាអាច្បឈរនឹងការរងរបលួសធ្ងន់ធ្ងរ។

 · របាងំសុវត្ិភាពត្ររូវឱ្យម្នស្ម្ប់អាងដ�លទឹក និងសបា៉ាទាងំអស់ដែលម្នជរ្្រ្រៅជាង 
៣០សង់ទីដរ៉ា្ត។ ្តរូវពិនិត្យររីល និងដែទារំបាងំ និងទ្ាររបស់អ្នកឱ្យបានរទៀងទាត់រែីរបធីានាថ្វា 
ែំរណីរការ្តឹរ្តរូវ។

 · ្តរូវចាក់ទឹករចញពីអាងទឹករាក/់ធុងដាក់រខាទឹករនារ /ធុងសំរារ/អាងងូតទឹកបនាទា ប់ពីរ្បី្បាស់រលួចរ�យី 
្តរូវទុកដាក់វត្ុទាងំរនាឹះឱ្យ្តង់រឡងីរល ីឬបរញ្ច ញខ្យល់ឱ្យអស ់រែីរបកីាត់បន្យការ្បឈរនឹងការលង់ 
ទឹក។

ការរធ្ីែំរណីរចុឹះរឡងី
 · កុម្ររ្ការអាយុ៦ដខ ្តរូវដតរ្បីរ្អីសុវត្ិភាពកុម្រដបររុខរៅខាងរ្កាយ បំពាក់ឱ្យបាន្តឹរ្តរូវក្នុង 

រែយនត និងរតឹបនតឹងឱ្យ្តរូវនឹងរាងកាយរបស់កុម្រឱ្យបាន្តឹរ្តរូវ។ ទារករបស់អ្នកេលួរដតអង្ុយក្នុងរ្អី
 

សុវត្ិភាពកុម្រដបររុខរៅខាងរ្កាយ រ�ូតទាល់ដតវាធំអង្ុយដលងចុឹះ។ រ្អីសុវត្ិភាពកុម្រដបររៅ 
រ្កាយដែលអាចព្ងីកបាន (ដបររុខរៅខាងរ្កាយរ�ូតែល់អាយុ្បម្ណជា២-៣ ឆ្្ន )ំ ម្នស្ម្ប ់

ទិញរ្បី្បាស់រៅក្នុង្បរទសអូង្ស្ត លី។

 · ធានាថ្រ្អីសុវត្ិភាព្តរូវសរលរ្ រុនរាល់រពលរធ្ីែំរណីរ។

 · រិន្តរូវទុកទារករបស់អ្នកឱ្យរៅដតម្្ន ក់ឯង រៅក្នុងរែយនតរឡយី។ យកទារករៅជារលួយអ្នក រទាឹះបីជា្តរូវ 
រៅបំរពញការក្រតូចតាចកតី។

 · រ្បីររទឹះសតង់ដារអូង្ស្ត លី រ�យីដាក់កាបូបទាងំអស់រៅរ្ការររទឹះរែីរបរីកសាលំនឹង។

 · ដតងដតរ្បីដខសែចងទប់រៅក្នុងររទឹះ ររទឹះរុញកុម្ររែីរករសានត និងររទឹះរុញក្នុង្សារទំរនីប រតឹបនតឹងឱ្យសររៅ 
នឹងទារករបស់អ្នកររៀងរាល់រពល។

 · ្តរូវរ្បីង្ហ្ាងំជានិច្ច រៅរពល្ពដលងររទឹះ រទាឹះបីជារលួយវនិាទីក៏រដាយ។

 · ការពារទារករបស់អ្នកពីពន្លឺ្ពឹះអាទិត្យ រដាយរស្ៀកពាក់ឱ្យវាក្នុងសររ្ៀកបំពាក់ដែដវង រ�យីម្នទរ្ងន ់
្ស្ល និងរលួក ដស្ងរកកដន្ងរ្ប ់និងរ្បីរ្ករលាបការពារករ ត្ ដែ្ងស្ម្ប់ទារក។

្បដាប់រក្ងរលង
 · ្បដាប់រក្ងរលង្តរូវដតសរ្សបស្ម្ប់រលងតារវយ័ រ្បី្បាស់បានយូរ និងអាចលាងសម្្តបាន 

ម្នដេរររលាង រ�យីគ្្នដ្្នកតូចៗដែលអាចរលបបាន។

កំរណីត - ៩ដខ
ទារកចាប់ពីកំរណីត រ�ូតែល់រចឹះវារ

Kidsafe Victoria 9036 2306

រលខទូរស័ពទាស្ម្ប់សុខភាពម្តា និងទារក ២៤រម្៉ា ង 13 22 29

រលខទូរស័ពទាស្ម្ប់កិច្ចការអ្នករ្បី្បាស់្បដាប់រក្ងរលង 1300 364 894
រែ្ឋវចិតូរយី៉ា  និងរលខទូរស័ពទាសុវត្ិភាពដនការដែទាទំារក

រជ្ឈរណ្ឌ ល្តល់ព័ត៌ម្នអំពីថ្្ន ពុំល 13 11 26

បណាត ញចិញ្ច ឹរបីបាច់កុម្រ 
www.raisingchildren.net.au 

រលខទូរស័ពទាបនាទា ន់ស្ម្ប់ម្តាបិតា រែ្ឋវចិតូរយី៉ា  132 289

ស្ម្ប់ព័ត៌ម្នបដន្រ

េន្ឹឹះទូរៅអំពីសុវត្ិភាព
1. លូនវាររៅជំុវញិ្ទាឹះ រែីរបរីកររីលរ្គ្ឹះថ្្ន ក ់ដែលអាចម្នែល់កុម្រ។

2.  រធ្ីជាេំរូល។្ កូនរបសអ់្នកនឹងឃ្្រំរីលអ្ី្េប់យ៉ា ង ដែលអ្នករធ្ ី
រ�យីពយាយររធ្ី្តាប់តារអ្នក។

3.  រៅអ្នកជំនាញរកែំរឡងី ឬពិនិត្យររីលរ្អីសុវត្ិភាព កុម្ររបស់អ្នក។

4.  ែំរឡងីរបាងំការពារជរណតី រ របាងំការពារចង្ក្រា ន របាងំការពាររ្្ីងរេឹះ និងម្៉ា សីុនករ ត្  
េ្របរដាតនុយ ដខសែរ្្ីង និងេ្របដេររ្េឿងសក្្ហ ររិ។

5.  ែំរឡងីរ្េឿងឱ្យសញ្ញា រពលម្នដ្សែងរៅក្នុងបនទាប់រេង របស់កូនអ្នក ្ពរទាងំ្ចករែីរ

រៅខាងរ្្បនទាប់រេងរ្សែង រទៀត។ រធ្ីរតសតរ្េឿងឱ្យសញ្ញា រពលម្នដ្សែងជាររៀងរាល់ដខ 
និងបតូរែ្ែ្ីជាររៀងរាល់ឆ្្ន ។ំ

6. របីកូនរបស់អ្នករលាក ្តរូវដាក់វាភ្ារៗរៅរ្ការទឹកម្៉ា សីុន ្តជាក់រយៈរពល២០នាទី។ 
កំុរ្បីទឹកកក ែំុទឹកកក រប៊ីរ ឬរ្បង។
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www.kidsafevic.com.au

ចំរពាឹះព័ត៌ម្នលរ្ិតបដន្រ អំពី្បធានបទណារលួយដែល ម្នរៅក្នុងសន្ឹកព័ត៌ម្នរនឹះ រលួរទាងំរ្អីសុវត្ិភាព 
កុម្រក្នុងរែយនត និងបទបញញាតតិស្ម្ប់របាងំការពារអាងដ�លទឹក និងសបា៉ា សូរចូលររីល  
www.kidsafevic.com.au

www.lsv.com.au

គ្ំ្ ទរដាយ៖


