ទារកចាប់ពក
ី ំណ�ើ ត រហូតដល់ចេះវារ

BIRTH - 9 MONTHS - KHMER

កំណ�ើ ត - ៩ខែ

ជំនាញទាំងឡាយដែលទារករបស់អ្នកកំពុងរ�ៀន
ទារកម្នាក់ៗមានការរកចម្រ
្ ជាទូទៅ តាមរយៈដំណាក់កាលស្រដ�ៀងគ្នា។
ី
ើនលូតលាស់តាមល្បឿនរបស់ខលួ ន

ទារករបស់អ្នកនឹងកម្រើករវ ីករវ�ើក ហ�យ
ើ រម�ៀលខ្លួនចាប់ពីពេលក�ើតមក ចាប់ផ្តើមអង្គុយនៅអាយុប្រហែល៦ខែ

បុព្វហេតុទូទៅនៃការរងរបួស

ការលូតលាស់របស់ទារកអ្នក ខណៈពេលដែលពួកវាធំធាត់ នឹងជួយឱ្យអ្នកទទួលបានភាពរករាយជាច្រើនព
ី
ីកូន

··

នង
ិ វារនៅអាយុប្រហែល៩ខែ។ ទារកក៏នង
ឹ ចាប់ផ្តើមឈោងចាប់វត្ថុដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់គេដែរ។ ការយល់ដឹងអំពី
របស់អ្នក និងជួយរក្សាពួកវាឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

ការរម�ៀលចេញពីតុផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ កៅអី និងគ្រែ ឬធ្លា ក់ពីកៅអីខ្ពស់ រទេះ

រទេះរុញទារកដ�ើរលេង គែ្រទម្រេត រទេះទារករ�ៀនលោត និងរទេះទារករ�ៀនដ�ើរ។

គន្ឹះល អំពកា
ី រងូតទក
ឹ

··

ការស្លាក់វត្ថុតូចៗ។

··

ការរលាកពីភេសជ្ជៈក្តៅដែលកំពប់មកល�ើកូន ឬវាយផ្ដួល / ទាញចុះដោយកុមារ។

··

ត្រៀមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកត្រូវការឱ្យនៅជិតដៃ។

··

កុំទុកកូនរបស់អ្នកចោលដោយមិនបានម�ើលវា ឬឱ្យកុមារធំម�ើលថែនៅក្នុងអាងងូតទឹក។

··

ការរលាកពកា
ំ សាច់ ឬម៉ាស៊ន
ី រប៉ះវត្ថុក្តៅ ដូចជាឡ ប្រដាប់អាង
ី កម្តៅ។

··

កាន់ដៃកូនរបស់អ្នកជានិច្ច នៅពេលវានៅក្នុងទឹក។ មិនត្រូវបែរភ្នែកចេញពីវា ឬទុកវាចោលដោយមិនបាន

··

ការលង់ទឹក ជាពិសេសនៅក្នុងអាងងូតទឹក និងអាងហែលទឹក ឬស្ប៉ាក្រោយផ្ទះ។

··

ការយកបានថ្នាព
ំ ុល នង
ំ ទ្យ។
ិ ថ្នាពេ

··

ឆ្កែខាំ។

ម�ើលពេលវានៅក្បែរទឹក។

··

នៅពេលចាក់ទក
ឹ បំពេញអាងងូតទក
ឹ ត្រូវប�ើកទក
ឹ ត្រជាក់ជាមុនសន
ិ បន្ទាប់មកប�ើកទក
ឹ ក្តៅ

បន្ទាប់មកទឹកត្រជាក់។ ជាថ្មីម្តងទ�ៀត ហ�យ
ើ លាយជាមួយគ្នាឱ្យសព្វដ�ើម្បីរក្សាក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកឱ្យត្រជាក់
នឹងអាចប៉ះបាន និងដ�ើម្បីឱ្យទឹកមានសីតុណ្ហភាពស្មើគ្នា។

គន្ឹះល អំពកា
ី របំបៅ
··

ប្រសន
ិ ប�ើបំបៅដោយដប ត្រូវពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលសត
ី ុណ្ហភាពទក
ឹ ដោះគោ មុនពេលហុចដបទៅឱ្យកូនរបស់អ្នកជា

៉
និច្ច។ ចង្ក្រានម៉ាយក្រូវវកម្
តៅ ទឹកដោះគោមិនស្មើគ្នាទេ ដូច្នេះត្រូវក្រឡុកដបដ�ើម្បីលាយទឹកដោះគោឱ្យសព្វ។

··

ត្រូវពិនិត្យម�ើលកូនរបស់អ្នកជានិច្ច នៅពេលកំពុងបំបៅ
ទេ។

- មិនត្រូវដាក់ដបឱ្យទារករបស់អ្នកបៅតែម្នាក់ឯង

គន្ឹះល អំពកា
ី រស្លៀកពាក់
··

··

នៅពេលចាប់ផ្តើមញុាអា
ំ ហារ ត្រូវបំបែកអាហារឱ្យល្អិតដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការស្លាក់។

··

នៅពេលផ្តល់ថ្នាព្
ំ យាបាលឱ្យកូនរបស់អ្នក សូមអានស្លាកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហ�យ
ើ មន
ិ ត្រូវផ្ដល់ឱ្យល�ើសពី

··
··

ចងទប់ទារករបស់អ្នកនៅក្នុងកៅអីខ្ពស់ ដែលមានខ្សែចងទប់៥ចំណុច។

··

ត្រូវដាក់ភេសជ្ជៈក្តៅចុះជានិច្ច នៅពេលកាន់ពរកូនរបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើកំពប់ភេសជ្ជៈក្តៅអាចបណ្តា ល

មិនត្រូវស្លៀកពាក់ឱ្យទារក ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលមាន ខ្សែរូត ខ្សែបូរ ឬខ្សែចងវែងដែលអាច

បណ្តា លឱ្យរតកទារក។
ឹ

កម្រិតដែលណែនាំឡ�ើយ។

··

មន
ិ ត្រូវទុកកូនរបស់អ្នកឱ្យនៅតែម្នាក់ឯង នៅល�ើតុផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ កៅអី ឬគ្រែឡ�ើយ។

ជ្រើសរ�ើសសម្លៀកបំពាក់ដែលមានស្លាកសញ្ញា ការពារគ្រោះថ្នាក់ភ្លើងឆេះកម្រិតទាប។

ឱ្យរលាកធ្ងន់ធ្ងរ។

ការដេក
··

ប្រើតែគ្រែទារកដែលបានបំពេញតាមស្តង់ដារអូស្ត្រា លី

··

ដាក់គ្រែទារកឱ្យនៅឆ្ងាយពីបង្អួច និងខ្សែវា ំងនន ឬខ្សែព្រិល។ ដាក់ខ្សែវា ំងនន និងខ្សែព្រិលទាំងអស់ជាមួយ

AS/NZS 2172 ប៉ុណ្ណោះ។

នឹងឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឱ្យផុតពីដៃ។

··

ត្រូវដាក់កូនរបស់អ្នកឱ្យគេងផ្ងាជានច
ិ ្ច ដោយដាក់ជ�ើងវា នៅចុងគ្រែទារក។

··

កុំប្រើខ្នើយ ឬទ្រនាប់ជញ្ជាង
ំ នៅក្នុងគ្រែទារក។

··

យកចេញស្រងក និងខ្សែចងក្បាលដោះកៅស៊ូ។

··

កុំដាក់ទារករបស់អ្នកឱ្យគេងក្នុងរទេះ ដ្បិតអីមានភាពប្រឈមនឹងការថប់ដង្ហើម។

··

ត្រូវប្រាកដថា ប៉ៅ អ៊ីត្រូវបានដំឡ�ើងយ៉ាងជាប់ល ្អ ប្រសិនប�ើប្រើប្រាស់។ មិនត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រនាប់
ឬពូកបន្ថែមឡ�ើយ។

··

SIDS នង
ិ KIDS សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពកា
ី រគេងដោយសុវត្ភា
ថិ ព
www.sidsandkids.org
សូមយោងទៅ

www.kidsafevic.com.au
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© រក្សាសិទ្ធិ ខែមិថុនា ឆ្នា២
ំ ០១៧

ទារកចាប់ពីកំណ�ើ ត រហូតដល់ចេះវារ

កំណ�ើ ត - ៩ខែ
នៅពេលលេង
··
··

រ�ៀបចំកន្លែងលេងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនរបស់អ្នក ឱ្យឆ្ងាយពីម៉ាស៊ីនកម្តៅ ជណ្ើត រ សត្វចិញ្ចឹម
ច្រកផ្លូវឡាន និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទ�ៀតរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដោយការស្លាក់។

គន្ឹះល ទូទៅអំពស
ី ុវត្ភា
ថិ ព

ត្រូវប្រាកដថា ថ្នាព
ំ ុលទាំងអស់រួមទាំងផលិតផលលាងសម្អាត ថ្នាស
ំ ម្លាប់សត្វលអិត
្ និងថ្នាព្
ំ យាបាលត្រូវបាន

1.

លូនវារនៅជុំវ ិញផ្ទះ ដ�ើម្បីរកម�ើលគ្រោះថ្នាក់ ដែលអាចមានដល់កុមារ។

2.

ធ្វើជាគំរូល។
្អ កូនរបស់អ្នកនឹងឃ្លាម�ើ
ំ លអ្វីគ្រប់យ៉ាង ដែលអ្នកធ្វើ

រក្សាទុកឱ្យផុតពីដៃ ជាពិសេសត្រូវនៅក្នុងទូចាក់សោការពារកុមារក្នុងកម្ពស់១.៥ម៉ែត្រពីកម្រាលឥដ្ឋ។

··

រក្សាកាបូបដែលមានថ្នាពេ
ំ ទ្យឱ្យផុតពដី ៃកុមារតូចៗ។

··

ដាក់សត្វឆ្កែ និងឆ្មាឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីកុមារ ហ�យ
ើ ត្រូវត្រួតពិនិត្យគ្រប់ពេលវេលា។

··

ប�ើអ្នកប្រើរទេះសម្រាប់ទារករ�ៀនលោត ឬកៅអី
ល�ើផ្ទៃទួលឡ�ើយ។

ហ�យ
ើ ព្យាយាមធ្វើត្រាប់តាមអ្នក។

Bumbo ត្រូវដាក់វានៅល�ើកម្រាលឥដ្ឋ - មន
ិ ត្រូវដាក់នៅ

··

មិនត្រូវប្រើរទេះសម្រាប់ទារករ�ៀនដ�ើរ ដ្បិតអីវាអាចប្រឈមនឹងការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ។

··

របាំងសុវត្ថិភាពតម្រូវឱ្យមានសម្រាប់អាងហែលទឹក និងស្ប៉ាទាង
ំ អស់ដែលមានជម្រៅជ្រៅជាង

ហៅអ្នកជំនាញមកដំឡ�ើង ឬពិនិត្យម�ើលកៅអីសុវត្ថិភាព កុមាររបស់អ្នក។

4.

ដំឡ�ើងរបាំងការពារជណ្តើរ របាំងការពារចង្ក្រាន របាំងការពារភ្លើងឆេះ នង
ិ ម៉ាស៊ន
ី កម្តៅ
គម្របដោតនុយ ខ្សែភ្លើង និងគម្របគែមគ្រឿងសង្ហា រម។
ិ

5.

ដំឡ�ើងគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងនៅក្នុងបន្ទប់គេង របស់កូនអ្នក ព្រមទាំងច្រកដ�ើរ

នៅខាងក្រៅបន្ទប់គេងផ្សេង ទ�ៀត។ ធ្វើតេស្តគ្រឿងឱ្យសញ្ញាពេលមានផ្សែងជារ�ៀងរាល់ខែ
និងប្តូរថ្មថ្មីជារ�ៀងរាល់ឆ្នា។
ំ

៣០សង់ទីម៉ែត្រ។ ត្រូវពិនិត្យម�ើល និងថែទាំរបាំង និងទ្វា ររបស់អ្នកឱ្យបានទ�ៀងទាត់ដ�ើម្បីធានាថាវា

6.	ប�ើកូនរបស់អ្នករលាក ត្រូវដាក់វាភ្លាមៗនៅក្រោមទឹកម៉ាស៊ីន ត្រជាក់រយៈពេល២០នាទី។

ដំណ�ើ រការត្រឹមត្រូវ។

··

3.

កុំប្រើទក
ឹ កក ដុំទក
ឹ កក ប�៊ើរ ឬប្រេង។

ត្រូវចាក់ទឹកចេញពីអាងទឹករាក់/ធុងដាក់ខោទឹកនោម /ធុងសំរាម/អាងងូតទឹកបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រច
ួ ហ�យ
ើ
ត្រូវទុកដាក់វត្ថុទាំងនោះឱ្យត្រង់ឡ�ើងល�ើ ឬបញ្ចេ ញខ្យល់ឱ្យអស់ ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការប្រឈមនឹងការលង់
ទឹក។

ការធ្វើដំណ�ើ រចុះឡ�ើង
··

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម អំពីប្រធានបទណាមួយដែល មាននៅក្នុងសន្លឹកព័ត៌មាននេះ រួមទាំងកៅអីសុវត្ថិភាព

កុមារក្រោមអាយុ៦ខែ ត្រូវតែប្រើកៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបែរមុខទៅខាងក្រោយ បំពាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុង

កុមារក្នុងរថយន្ត និងបទបញ្ញត្តិសម្រាប់របាំងការពារអាងហែលទឹក និងស្ប៉ា សូមចូលម�ើល

រថយន្ត និងរតបន
ឹ
្តឹងឱ្យត្រូវនឹងរាងកាយរបស់កុមារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ទារករបស់អ្នកគួរតែអង្គុយក្នុងកៅអី

www.kidsafevic.com.au

សុវត្ថិភាពកុមារបែរមុខទៅខាងក្រោយ រហូតទាល់តែវាធំអង្គុយលែងចុះ។ កៅអីសុវត្ថិភាពកុមារបែរទៅ

ក្រោយដែលអាចពង្រីកបាន (បែរមុខទៅខាងក្រោយរហូតដល់អាយុប្រមាណជា២-៣ ឆ្នា)ំ មានសម្រាប់
ទិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី។

··

ធានាថាកៅអស
ី ុវត្ភា
ថិ ពត្រូវសមល្មម មុនរាល់ពេលធ្វើដំណ�ើ រ។

··

មិនត្រូវទុកទារករបស់អ្នកឱ្យនៅតែម្នាក់ឯង នៅក្នុងរថយន្តឡ�ើយ។ យកទារកទៅជាមួយអ្នក ទោះបីជាត្រូវ
ទៅបំពេញការងារតូចតាចក្តី។

··

ប្រើរទេះស្តង់ដារអូស្រ្តា លី ហ�យ
ើ ដាក់កាបូបទាំងអស់នៅក្រោមរទេះដ�ើម្បីរក្សាលំនឹង។

··

តែងតែប្រើខ្សែចងទប់នៅក្នុងរទេះ រទេះរុញកុមារដ�ើរកម្សាន្ត និងរទេះរុញក្នុងផ្សារទំន�ើប រតបន
ឹ
្តឹងឱ្យសមទៅ
នង
ឹ ទារករបស់អ្នករ�ៀងរាល់ពេល។

··

ត្រូវប្រើហ្វ្រា ង
ំ ជានិច្ច នៅពេលព្រលែងរទេះ ទោះបីជាមួយវ ិនាទីក៏ដោយ។

··

ការពារទារករបស់អ្នកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដោយស្លៀកពាក់ឱ្យវាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដៃវែង ហ�យ
ើ មានទម្ងន់
ស្រាល និងមួក ស្វែងរកកន្លែងម្លប់ និងប្រើក្រេមលាបការពារកម្តៅថ្ងៃសម្រាប់ទារក។

ប្រដាប់ក្មេងលេង
··

័ ប្រើប្រាស់បានយូរ និងអាចលាងសម្អាតបាន
ប្រដាប់ក្មេងលេងត្រូវតែសមស្របសម្រាប់លេងតាមវយ
មានគែមរលោង ហ�យ
ើ គ្មានផ្នែកតូចៗដែលអាចលេបបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
Kidsafe Victoria
លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សុខភាពមាតា នង
ិ ទារក ២៤ម៉ោ ង
លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់កិច្ចការអ្នកប្រើប្រាស់ប្រដាប់ក្មេងលេង

9036 2306

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីថ្នាព
ំ ុល

13 22 29

13 11 26

បណ្តា ញចញ
ិ ្ចឹមបបា
ី ច់កុមារ

www.raisingchildren.net.au

1300 364 894

លេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់មាតាបិតា រដ្ឋវ ិចតូរយ
ី ៉ា

រដ្ឋវ ិចតូរយ
ី ៉ា និងលេខទូរស័ព្ទសុវត្ថិភាពនៃការថែទាំទារក

132 289

គាំទ្រដោយ៖

www.lsv.com.au
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