
ជំនាញទាងំឡាយដែលកូនរបស់អ្នកកំពុងររៀន
កូនរបស់អ្នកកាន់ដែឯករាជ្យ និងផ្សងរ្ពង ជាញឹកញាប ់រុករក និងរ�ើងរោងវែ្ុ។ រៅែំណាក់កាលរនះ 
កុមារមានការយល់ែឹងែិចែួចអំពើរ្រះថ្្ន ក់ និងទាមទារឱ្យមានការឃ្លា រំមើលជានិច្ច។

រៅផ្ះ
 · បរ្ងៀនកូនរបស់អ្នកអំពើសុវែ្ិភាពរៅជំុវញិផ្ះ។

 · ្ែរូវ្រាកែថ្ ថ្្ន ពុំលទាងំអស់រមួទាងំផលិែផលលាងសមាអា ែ ថ្្ន សំមាលា ប់សែ្វលអាិែ និងថ្្ន ពំយារាល 
្ែរូវរានរកសាទុកឱ្យផុែពើដែ ជាពិរសស្ែរូវរៅក្នុងទូចាក់រោការពារកុមារក្នុងកម្ពស់១.៥ដមែ្ែ 

ពើក្មាលឥែ្ឋ។ ្ែរូវែឹងថ្គ្មបការពារសុវែ្ិភាព កុមារគឺស្មាប ់“ទប់ទល់ការពារកុមារ”  
មិនដមន “ការពារសុវែ្ិភាពកុមារ” រទ។

 · រកសាទុកថ្មសំដបែែឱ្យខ្ពស់ផុែពើដែកុមារ និង្ែរូវ្រាកែថ្ថែថ្មរៅរលើឧបករណ៍របស់អ្នក  
(ឧ. រ្គឿងប្ូរបែុស្ិ៍ ទូរទស្សន៍) ្ែរូវរានបិទភាជា ប់រោយសុវែ្ិភាព។

 · ទុករ�ើគូស និងរារ ើឱ្យផុែពើដែ។

 · ររៀបចំដផនការរែ់រគចពើរ្លាើងរេះ រៅក្នុងករណើ សរ្គ្រ ះបន្ាន់ រ�ើយអនុវែ្ជាមួយនឹងកូនរបស់អ្នក

ឱ្យរានរទៀងទាែ់។ បរ្ងៀនកូនរបស់អ្នកថ្ ្បសិនរបើទាក់ជាប់រៅក្នុងរ្លាើងរេះ ពួកវាគួរ្កាបចុះ 
រ�ើយលូនវាររចញ។ ែូចរ្ន រនះផងដែរ ្ែរូវបរ្ងៀនពួកវាពើររបៀបបពា្ឈប ់ទមាលា ក ់្គប រ�ើយររមៀល 
ខលាួន ្បសិនរបើសរមលាៀកបំពាក់របស់ពួកវា្ែរូវរ្លាើងរេះ។

 · រ្បើកញ្ចក់សុវែ្ិភាព ឬ្សទាប់បិទការពារដបករាក់រៅរលើបងអាួច និងទា្វ រទាប រ�ើយបិទោលា កសអាិែ 
មានពណ៌ចាងំរៅទើខ្ពស់្ែឹមកបាលរបស់កុមារ រែើម្ើឱ្យពួកវាអាចរមើលរ�ើញថ្មានកញ្ចក់រៅោម 
ផលាូវដែលវារែើរ។

គនលាឹះអំពើការ្បរុង្បយែ័្នរៅោមផលាូវថ្នល់
 · ្ែរូវកាន់ដែកូនរបស់អ្នកជានិច្ចរៅដក្រផលាូវថ្នល់។ ពន្យល់ពើចបាប់សុវែ្ិភាពស្មាប់អ្នករថ្មើររជើង 

រ�ើយផ្ល់ជាគំរូលអារៅ រពលរែើរេលាងផលាូវថ្នល ់រោយរររពសញ្ញា ចរាចរណ៍ទាងំអស់។

 · បរ្ងៀនកូនរបស់អ្នកឱ្យ�ប់ រមើល ោ្ប់ និងគិែ។

រៅរពលរលង
 · រ្ជើសររ ើសបរកិាខា ររលងដែលសមរម្យស្មាប់វយ័របស់កូនអ្នក និងែំណាក់កាលដនការលូែលាស ់

រមួមានកង់ ក្ារសរើ និងកង់សរូទ័រ។

 · ែំរ�ើងបរកិាខា ររលង និងបន្ប់ែូចឱ្យឆ្ងា យពើវែ្ុដែលបង្ករ្រះថ្្ន ក ់រមួមានផលាូវរែើររងឹ 
សមាភា រោក់រៅដគមសួនចបារ និងែំបងចុង្សរួច។ ោក់សមាភា រដែលអាចទប់ការធ្លា ក ់ឬែួល 
(ឧទា�រណ៍ សំបករកាងកាង) រៅរ្កាមបរកិាខា រ និងរៅក្នុងទើោងំដែលអាចែួល។

 · កម្ពស់ការធ្លា ក់ពើបរកិាខា ររលង គួរដែមានកម្ពស់ែិចជាង១.៥ដមែ្ែ។

 · រករមើលបន្ះរលាែរលង (trampoline) ដែលអនុរលាមោមស្ង់ោរអូ្ោ្លើ AS 4989 
រ�ើយមានបន្ះទប់្ទ សុវែ្ិភាព និងសំណាញ់សុវែ្ិភាព។

 · ររាងំការគ្រសុវែ្ិភាពែ្មរូវឱ្យមានស្មាប់អាងដ�លទឹក និងសបាែទាងំអស់ដែលមានជរ្រៅរ្រៅ 
ជាង៣០សង់ទើដមែ្ែ។ ្ែរូវពិនិែ្យរមើលនិងដថទារំរាងំ និងទា្វ ររបស់អ្នក ឱ្យរានរទៀងទាែ ់ 
រែើម្ើធ្នាថ្វាែំរណើ រការ្ែឹម្ែរូវ។

 · ឃ្លា រំមើលកូនរបស់អ្នកជានិច្ច រៅរពលវាកំពុងរលងជាមួយសែ្វ។

 · ្ែរូវ្រាកែថ្កូនរបស់អ្នកពាក់មួកសុវែ្ិភាព រ�ើយចងរែឹវារាន្ែឹម្ែរូវជានិច្ចរៅរពលជិះសរើ  
ឬជិះកង់ ក្ារសរើ ឬកង់សរូទ័រ។ កុមារគួរដែពាក់្បោប់ការពារកដែ និង្ទនាប់ការពារដកងដែ 
និងជងរង់រពលជិះសរើ។

 · ្ែរួែពិនិែ្យរាល់សកម្មភាពដនការជិះកង់ កង់សរូទ័រ មែូែូ និងក្ារសរើ។

 · មិន្ែរូវអនុញ្ញា ែឱ្យកុមារជិះកង់ ឬជិះសរើរៅរលើែងផលាូវរទ។

 · កាែ់ែ្មឹមដមករ�ើ និងគុម្ពរ�ើឱ្យទាប្ែឹមដ្្នករបស់កុមារ។

3½ - 5 YEARS - KHMER  
៣ឆ្្ន កំនលាះ - ៥ឆ្្ន ំ

កុមារចូលោលាមរែ្យ្យ៖ 
ការផ្សងរ្ពងរោយខលាួនឯង

1 ដន 2
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បុព្វរ�ែុទូរៅដនការរងរបួស
 · ការធ្លា ក់ពើបរកិាខា ររលង ឬឧបករណ៍មានកង់ ែូចជាកង់ និងមែូែូសរូទ័រ។

 · ដេ្កខាំ

 · រ្រះថ្្ន ក់រថយន ្និងរ្រះថ្្ន ក់កិនពើរលើរៅោម្ចកផលាូវឡាន។

 · ការលង់ទឹករៅក្នុងអាងដ�លទឹករ្កាយផ្ះ អាងងូែទឹក 

និង្ប្ពទឹករផ្សងរទៀែរៅក្នុង និងរៅជុំវញិផ្ះ។



គនលាឹះអំពើការ្បរុង្បយែ័្នក្នុងរថយន្
 · កំុទុកកូនរបស់អ្នករចាលរៅក្នុងរថយន្។ សើែុណ្ហ ភាពរៅ ក្នុងរថយន្អាចមានចាប់ពើ  

20 – 30° រ ដ្ៅ ជាងសើែុណ្ហ ភាពរៅខាងរ្្។ រៅរពលអ្នករចញពើរថយន ្្ែរូវយកកូនរបស ់
អ្នករៅជាមួយអ្នក - រទាះបើជា្ែរូវរៅបំរពញការគ្រែូចោចក្ើ។

 · រ្បើ្រាស់រ្អើសុវែ្ិភាពកុមារដែលដបរមុខរៅខាងមុខ រ�ើយរានចងរែឹយែ ង្ែឹម្ែរូវ 
និងមានបំពាក់ដខ្សចង ឬរ្អើ្ទនាប់សុវែ្ិភាពដែលរានអនុញ្ញា ែ្ែឹម្ែរូវោមចបាប់។

 · ្ែរូវ្រាកែថ្កូនរបស់អ្នកអងរុយក្នុងរ្អើសុវែ្ិភាព ពាក់ដខ្ស្កវាែ់ការពារសុវែ្ិភាព 
រ�ូែទាល់ដែវាធំអងរុយដលងចុះ។

 · ផ្ល់ទឹក្ែជាក់ឱ្យរានរ្ចើនក្នុងអំ�ុងរពលរបើកបរ រែើម្ើរជៀសវាងការរខសាះជាែិទឹក។

 · ្ែរូវ្រាកែថ្កុមារចូល និងរចញពើរថយន្រៅខាងចិរញ្ច ើមផលាូវ រែើម្ើកាែ់បន្យការបែះពាល ់
នឹងរ្រះថ្្ន ក់ចរាចរណ៍។

៣ឆ្្ន កំនលាះ - ៥ឆ្្ន ំ
កុមារចូលោលាមរែ្យ្យ៖ ការផ្សងរ្ពងរោយខលាួនឯង
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Kidsafe Victoria 9036 2306
រលខទូរស័ព្ស្មាប់សុខភាពមាោ និងកូន ២៤រមាែ ង 13 22 29
រលខទូរស័ព្ស្មាប់កិច្ចការអ្នករ្បើ្រាស់្បោប់រក្មងរលង  1300 364 894
រែ្ឋវចិែូរ ើយែ  និងរលខទូរស័ព្សុវែ្ិភាពដនការដថទាទំារក

មជ្ឈមណ្ឌ លផ្ល់ព័ែ៌មានអំពើថ្្ន ពុំល 13 11 26
បណ្ាញចិញ្ច ឹមបើរាច់កុមារ 
www.raisingchildren.net.au
រលខទូរស័ព្បន្ាន់ស្មាប់មាោបិោ រែ្ឋវចិែូរ ើយែ  132 289

ស្មាប់ព័ែ៌មានបដន្ម

គនលាឹះទូរៅអំពើសុវែ្ិភាព
1. ្ែរូវ្រាកែថ្អ្នកមានជំនាញ CPR /ការសរ្គ្រ ះបឋមបច្ចុប្ន្ន។

2.  បរ្ងៀនកូនរបស់អ្នកឱ្យយល់ែឹងពើទឹកជាមូលោ្ឋ ន និងចុះរ ្្ម ះឱ្យកូនចូលររៀនដ�ល

ទឹកពើ្គរូជំនាញ។ 

3.  បរង្កើែចបាប់ទមាលា ប់រពលរៅក្នុង ឬរៅជុំវញិអាងដ�លទឹករបស់អ្នក និងឃ្លា រំមើលកូន 
្គប់រពលរវលាជានិច្ច។

4.  ោក់រ្គឿងឱ្យសញ្ញា រពលមានដផ្សងរៅរ្្ែំបនប់ន្ប់រគង រធ្វើរែស្វាជាររៀងរាល់ដខ

រោយចុចប៊ូែុងរធ្វើរែស ្និងប្ូរថ្មថ្មើជាររៀងរាល់ឆ្្ន ។ំ មានដែរ្គឿងឱ្យសញ្ញា រពលមាន 
ដផ្សងដែលែំរណើ រការបែុរណាណ ះ ជួយសរ្គ្រ ះជើវែិ។

5.  រកសាកុមារឱ្យរៅឆ្ងា យពើសែ្វដេ្ក ខណៈរពលដែលពួករគកំពុងឱ្យចំណើ សែ្វដេ្ក។  
្ែរូវឃ្លា រំមើលកុមាររៅជំុវញិសែ្វចិញ្ច ឹមជានិច្ច។

6.  រ្ជើសររ ើសឧបករណ៍រលង និង្បោប់រក្មងរលងដែលសម្សបោមវយ័ 
និងការលូែលាស់របស់កូនអ្នក។ចំរពាះព័ែ៌មានលមអាិែបដន្ម អំពើ្បធ្នបទណាមួយដែល្គបែណ្ប់រៅក្នុងសនលាឹកព័ែ៌មានរនះ 

រមួទាងំរ្អើសុវែ្ិភាព កុមារក្នុងរថយន ្និងបទបញញាែ្ិស្មាប់ររាងំការពារអាងដ�លទឹក  
និងសបាែ សូមចូលរមើល 
www.kidsafevic.com.au

www.lsv.com.au

រំ្ ទរោយ៖


