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© រក្សាសិទ្ិ ខែមិថុនា ឆ្នា ២ំ០១៧

ជំនាញទាងំឡាយខែលកូ្ៃរបស់អនាក្ក្ំពុងររៀៃ
ឥឡូវរៃះកូ្ៃរបស់អនាក្ក្ំពុងខសវែងយល់ពីបរសិ្ថា ៃជំុវញិែ្លួៃយ៉ា ងសក្ម្ម។ ពលួក្វាចង់រ្វែីអវែីគ្រប់យ៉ា ង 

រោយគ្្ម ៃជំៃលួយពីឪពុក្ម្តា យ! កូ្ៃរបស់អនាក្ៃឹងចាប់រ្តាីមរត់ ៃិងរោតរោយពំុភ័យខ្្ចទីែ្ពស ់

ឬរគគ្ះថ្នា ក្់។ ក្្ិៃ រសជាតិ ៃិងន្ទៃស្ច់នៃវតថាុ ៃឹងជាទីចាប់អារម្មណ៍ចំរោះវា។

្រៃ្ឹះអំពីការបំរៅ
 · គតរូវរគបីរៅអីែ្ពស់ខែលម្ៃខែសែចងទប់៥ចំណុចជាៃិច្ច។ 
 · គតរូវពិៃិត្យរមីលកូ្ៃរបស់អនាក្ជាៃិច្ច រៅរពលវាក្ំពុងញ៉ាំ ។

 · មិៃគតរូវអៃុញ្ញា តឱ្យកូ្ៃរបស់អនាក្ញុអំាហារ រៅរពលវាក្ំពុងរែីរ ឬរត់រលងជំុវញិ។

 · រ្វែីជា្រំរូនៃឥរយិបថសមរម្យក្នាុងការញុអំាហារ ែល់កូ្ៃរបស់អនាក្។ 

្រៃ្ឹះអំពីការងូតទឹក្
 · យក្កូ្ៃរចញពីបៃទៃប់ទឹក្ លុះគរាខតម្ៃៃរណារៅរមីលពលួក្វា។

 · មិៃគតរូវទុក្កូ្ៃរបស់អនាក្ក្នាុងអាងងូតទឹក្ រោយគ្្ម ៃៃរណារៅរមីលវា។

 · រៅរពលចាក្់ទឹក្បំរពញអាងងូតទឹក្ គតរូវរបីក្ទឹក្គតជាក្់ជាមុៃសិៃ បនាទៃ ប់មក្របីក្ទឹក្រៅតា  
បនាទៃ ប់មក្ទឹក្គតជាក្់ជាថ្មីមតាងរទៀត រ�យីោយជាមលួយគ្នា ឱ្យសពវែរែីម្រីក្សាក្បាលម្៉ា សីុៃ 
ទឹក្ឱ្យគតជាក្់ៃឹងអាចប៉ាះបាៃ ៃិងរែីម្ឱី្យទឹក្ម្ៃសីតុណ្ហ ភាពរស្មីគ្នា ។

 · រក្សាទុក្ឧបក្រណ៍អ្រ្ិសៃីឱ្យ្ុតពីនែកុ្ម្រ។ 

្រៃ្ឹះអំពីការរែក្
 · កូ្ៃរបស់អនាក្អាចចាប់រ្តាីមរងីបរឡងីរចញពីខគ្រ។ រៃះម្ៃៃ័យថ្ គបខ�លជាែល ់

រពលយក្កូ្ៃរបស់អនាក្ រៅោក្់ឱ្យរែក្រលីខគ្រ ឬពូក្រៅរលីក្គម្លឥែ្ឋរ�យី។

 · មិៃ្រលួររគបីខគ្ររគចីៃជាៃ ់សគម្ប់កុ្ម្រអាយុរគកាម៩ឆ្នា រំទ។

 · ែំរឡងីរភ្ីងបំភ្លឺរពលយប ់រែីម្ឱី្យកូ្ៃរបស់អនាក្អាចរក្រ�ញីបង្ៃ់រោយទំៃុក្ចិតតា។

 · ចងខែសែវាងំៃៃ ៃិងខែសែគពិលឱ្យ្ុតពីនែកុ្ម្រ ជាមលួយៃឹងឧបក្រណ៍សុវតថាិភាព។

រៅ្ទៃះ
 · រគជីសររសីគបោប់រក្្មងរលង ខែលសមគសបរាមវយ័របស់កូ្ៃអនាក្។

 · គតរូវគបាក្ែថ្ថ្នា ពុំលទាងំអស់រលួមទាងំ្លិត្លោងសម្អា ត ថ្នា សំម្្ប់សតវែលអាិត ៃិងថ្នា  ំ
ពយាបាលគតរូវបាៃរក្សាទុក្ឱ្យ្ុតពីនែ ជាពិរសសគតរូវរៅក្នាុងទូចាក្់រស្ការោរកុ្ម្រក្នាុង 
ក្ម្ពស់១.៥ខម៉ាគតពីក្គម្លឥែ្ឋ។

 · រគបីក្ញ្ច ក្់សុវតថាិភាព ឬគសទាប់បិទការោរការខបក្បាក្់រៅរលីបងអាលួច ៃិងទាវែ រទាប។ 
បរងកីៃការរបីលរ�ញីចបាស់រោយ បិទស្្ក្សអាិតម្ៃពណ៌ចាងំរៅទីែ្ពស់គតឹមក្បាល 
របស់កុ្ម្ររៅរលីបៃទៃះក្ញ្ច ក្ ់ឬទាវែ រអូស។ 

 · ោក្់គទាប់ក្ខៃ្ងគជរុងមុតគសរួចនៃរគ្រឿងសង្្ហ រមិ។ 

1½ - 3½ YEARS - KHMER 

១ឆ្នា កំ្ៃ្ះ - ៣ឆ្នា កំ្ៃ្ះ

ខែលចង់ែឹងចង់ឮ រ�យីមិៃគពមចុះចាញ់

បុពវែរ�តុទូរៅនៃការរងរបលួស
 · ការរងរបលួសជាអនាក្ែំរណីរ ៃិងអនាក្រថ្មីររជីង ៃិងរគគ្ះថ្នា ក្់រថយៃតាកិ្ៃពីរលីរៅ 

រាមគចក្្្ូវឡាៃ។

 · ការលង់ទឹក្  ជាពិរសសរៅក្នាុងអាងខ�លទឹក្រគកាយ្ទៃះ។

 · ការស្្ក្ ់ៃិងថប់ែរង្ហីមរោយស្រវតថាុតូចៗ ខែសែវាងំៃៃ ៃិងខែសែគពិល។

 · ការយក្បាៃថ្នា ពុំល ៃិងថ្នា រំពទ្យ។

 · ការធ្្ក្់ពីឧបក្រណ៍រលង ៃិងឧបក្រណ៍ម្ៃក្ង់ ែូចជាក្ង់ជិះ ក្ង់ស្ូទ័រ 
ៃិងរគ្រឿងសង្្ហ រមិ។

 · ការរត់បុក្វតថាុរងឹ ឬគជរុងមុតគសរួច។

 · ការរោក្ពីអាហាររៅតា  រភសជ្ជៈរៅតា  ឬែទៃះរៅតា ។

 · ការរោក្ពីការប៉ាះវតថាុរៅតា ែូចជាចង្ង្ក ៃ ឡអាងំក្រ ត្ា  ម្៉ា សីុៃក្រ ត្ា  ឆ្នា ងំអ៊ុត 
ៃិងទឹក្រៅតា ។

 · ការមុត ៃិងបុក្ទំលុះចូលខស្ក្រោយកាបំិត ក្នង្ៃតា ក្ញ្ច ក្ ់
ៃិងវតថាុគសរួចរ្សែងរទៀត។

www.kidsafevic.com.au



រៅរពលរលង
 · ទិញ ឬសង់បរកិាខា ររលងខែលបំរពញរាមសតាង់ោរអូង្ស្តា ល ីរ�យីសមគសបរាមអាយុ 

ទំ�ែំងែ្លួៃ ៃិងែំណាក្់កាលនៃការលូតោស់របស់កូ្ៃអនាក្ខតប៉ាុរណាណ ះ។

 · ែំរឡងីបរកិាខា ររលង ៃិងបៃទៃប់តូចឱ្យឆ្ងា យពីវតថាុខែលបងករគគ្ះថ្នា ក្់រលួមម្ៃ្្ូវរែីររងឹ  
សម្ភា រោក្់រៅខ្រមសលួៃចបារ ៃិងែំបងចុងគសរួច។ ែំរឡងី ៃិងរក្សាឱ្យម្ៃក្ខៃ្ងែលួល 
ធ្្ក្់ខែលទៃ ់(ឧ. សំបក្រកាងកាង) រៅរគកាម ៃិងជំុវញិបរកិាខា រឱ្យម្ៃជរគ្ 
អប្បរម្៣០សងទៃីខម៉ាគត។

 · ក្ម្ពស់ការធ្្ក្់ពីបរកិាខា ររលង ្រលួរខតម្ៃក្ម្ពស់តិចជាង១.៥ខម៉ាគត។

 · ឃ្្រំមីលកូ្ៃរបស់អនាក្រៅរពលពលួក្វាក្ំពុងរលង ៃិងគបាគស័យទាក្់ទងជាមលួយសតវែ។

 · របាងំការង្រសុវតថាិភាពតគមរូវឱ្យម្ៃសគម្ប់អាងខ�លទឹក្ ៃិងសបា៉ាទាងំអស់ខែលម្ៃជរគ្ 
រគរៅជាង៣០សងទៃីម៉ាគត។ គតរូវពិៃិត្យរមីលរ�យីខថទារំបាងំ ៃិងទាវែ ររបស់អនាក្ឱ្យបាៃរទៀងទាត ់
រែីម្ធី្នាថ្វាែំរណីរការគតឹមគតរូវ។

 · ោក្់អាវនែខវង ៃិងមលួក្ឱ្យកូ្ៃរបស់អនាក្ រ�យីរគបីរគក្មោបការោរក្រ ត្ា នថងាខែលសមគសប
សគម្ប់កុ្ម្រ។ 

 · គតរូវគបាក្ែថ្កូ្ៃរបស់អនាក្ោក្់មលួក្សុវតថាិភាព រ�យីចងរតឹវាបាៃគតឹមគតរូវជាៃិច្ចរៅរពលជិះ 
គតីចគក្យៃ ក្ង់ស្ូទ័រ ក្ង់ ខស្ក្រជីងរអំិល ឬឧបក្រណ៍ខែលម្ៃក្ង់ឯរទៀត។

 · គតរូវគបាក្ែថ្កុ្ម្រមិៃគតរូវរលងរៅរលីគចក្្្ូវឡាៃ ្្ូវរែីរ ឬក្នាុងចំណតរថយៃតា។ 

ការរ្វែីែំរណីរចុះរឡងី
 · រគបីគបាស់រៅអីសុវតថាិភាពកុ្ម្រខែលអាចពគងីក្បាៃ ខែលខបរមុែរៅខ្ងរគកាយ 

ឬខបមុែរៅខ្ងមុែរៅក្នាុងរថយៃតា រ�ូតទាល់ខតវា្ំអង្ុយខលងចុះ។

 · មិៃគតរូវទុក្កូ្ៃរបស់អនាក្រចាលរៅក្នាុងរថយៃតារទ - គតរូវយក្កូ្ៃរៅជាមលួយអនាក្ជាៃិច្ច  
រទាះបីជាគតរូវរៅបំរពញការង្រតូចរាចក្តាី។

 · រក្រមីលក្ខៃ្ងរគគ្ះថ្នា ក្់លង់ទឹក្ ខែលអាច្ទៃុក្ទឹក្ជរគ្ពីរបីសង់ទីខម៉ាគត អាចបងករគគ្ះ 
ថ្នា ក្់លង់ទឹក្រលួមម្ៃខគពក្ ទំៃប ់អាងខ�លទឹក្ ក្ខៃ្ងបាញ់ទឹក្ គសះគត ី្ុងទឹក្ 
ចាៃរគ្មសគម្ប់សតវែចិញ្ច ឹម ៃិង្ុងសំរាមម្ៃក្ង់។ គតរូវឃ្្រំមីលកុ្ម្រ រពលណាពលួក្វា 
ក្ំពុងរលងរៅខក្្រទឹក្។

 · គតរូវកាៃ់នែរបស់កូ្ៃអនាក្រៅខក្្រ្្ូវ រ�យីចាប់រ្តាីមបរគងៀៃកូ្ៃពីឥរយិបថសុវតថាិភាពរបស ់
អនាក្រថ្មីររជីង ែូចជា ”ឈប ់រមីល ស្តា ប់ រ�យី្រិត”។

2 នៃ 2

www.kidsafevic.com.au

Kidsafe Victoria 9251 7725
រលែទូរស័ពទៃសគម្ប់សុែភាពម្រា ៃិងទារក្ ២៤រម្៉ា ង  13 22 29
VicRoads សគម្ប់ការ្តាល់ការគបឹក្សាអំពីការរគជីសររសី  1300 360 745
ៃិងការរគបីគបាស់រៅអីសុវតថាិភាពកុ្ម្រក្នាុងរថយៃតា   
រលែទូរស័ពទៃសគម្ប់កិ្ច្ចការអនាក្រគបីគបាស់គបោប់រក្្មងរលង 1300 364 894 
រែ្ឋវចិតូរយី៉ា  ៃិងរលែទូរស័ពទៃសុវតថាិភាពនៃការខថទាទំារក្

មជ្ឈមណ្ឌ ល្តាល់ព័ត៌ម្ៃអំពីថ្នា ពុំល 13 11 26

St John Ambulance សគម្ប់វ្រ្សិក្សាសរង្ង្្ះបឋម 1300 360 455

បណាតា ញចិញ្ច ឹមបីបាច់កុ្ម្រ 
www.raisingchildren.net.au

រលែទូរស័ពទៃបនាទៃ ៃ់សគម្ប់ម្រាបិរា រែ្ឋវចិតូរយី៉ា  132 289

សគម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃថាម

១ឆ្នា កំ្ៃ្ះ - ៣ឆ្នា កំ្ៃ្ះ
ខែលចង់ែឹងចង់ឮ រ�យីមិៃគពមចុះចាញ់

្រៃ្ឹះទូរៅអំពីសុវតថាិភាព
1. គតរូវគបាក្ែថ្អនាក្ម្ៃជំនាញ CPR /ការសរង្ង្្ះបឋមបច្ចុប្ៃនា។

2.  ម្ៃរលែទូរស័ពទៃរសវាសរង្ង្្ះបនាទៃ ៃ់រៅក្នាុងទូរស័ពទៃនែរបស់អនាក្ 

ក្នាុងក្រណីអាសៃនា។

3.  បរងកីតក្ខៃ្ងរលងខែលម្ៃសុវតថាិភាពសគម្ប់កូ្ៃរបស់អនាក្ ខែលម្ៃម្ប ់

រ�យីមិៃម្ៃឧបស្រ្ខែលបងករគគ្ះថ្នា ក្់ណាមលួយ ែូចជាគចក្្្ូវឡាៃ 

ឬទីក្ខៃ្ងខែលម្ៃគបភពទឹក្។

4.  ខតងខតឃ្្ងំរមីលកុ្ម្រឱ្យបាៃែិតែល ់រពលណាម្ៃសតវែរៅជំុវញិ។

5.  ទិញខតគបោប់រក្្មងរលងខែលសមគសបរាមវយ័ ៃិងការលូតោស់របស់កូ្ៃអនាក្
ប៉ាុរណាណ ះ។

6.  រ្វែីជា្រំរូលអា។ រគ្រពសញ្ញា ចរាចរណ៍ ៃិងៃិយយអំពីខបបយ៉ា ងណាខែលអនាក្គតរូវ
សរគមចចិតតាថ្រៅរពលណា ៃិងក្ខៃ្ងណាខែលគតរូវរែីរឆ្ង្្ូវ។ 

7.  ោក្់រគ្រឿងឱ្យសញ្ញា រពលម្ៃខ្សែងរៅរគៅតំបៃ់បៃទៃប់រ្រង រ្វែីរតសតាវាជាររៀងរាល់
ខែរោយចុចប៊ូតុងរ្វែីរតសតា ៃិងបតាូរថ្មថ្មីជាររៀងរាល់ឆ្នា ។ំ ម្ៃខតរគ្រឿងឱ្យសញ្ញា  
រពលម្ៃខ្សែងខែលែំរណីរការប៉ាុរណាណ ះ ជលួយសរង្ង្្ះជីវតិ។

ចំរោះព័ត៌ម្ៃលមអាិតបខៃថាម អំពីគបធ្ៃបទណាមលួយខែលគ្រប ែណតា ប់រៅក្នាុងសៃ្ឹក្ព័ត៌ម្ៃរៃះ 

រលួមទាងំរៅអីសុវតថាិភាព កុ្ម្រក្នាុងរថយៃតា ៃិងបទបញញាតតាិសគម្ប់របាងំការោរអាងខ�លទឹក្  

ៃិងសបា៉ា សូមចូលរមីល 
www.kidsafevic.com.au

www.lsv.com.au

គ្គំទរោយ៖


