
ជំនាញទាងំឡាយដែលកូនតូចរបស់អ្នកកំពុងររៀន
កូនតូចៗរបស់អ្នកនឹងកាន់ដតរស់ររ� ើក រ�ើយចាប់រ្តើមររៀនរែើរ។ វាចង់ែឹងចង់រ�ើញ 
ពយាយាមរបើកទូ បិទរបើកកុងតាក ់និងដសវែងរក�ត្ុដែលវាែឹងថាមាន រទាះបើជា�ត្ុរនាះតតរូ�បានបិទ
បាងំមិនឱ្យរ�ើញក៏រោយ! រៅអាយុរនះ កូនតូចៗរបស់អ្នកនឹងចង់ ”រ្វែើរតសត" អវែើត្រប់យា៉ា ងរោយ 
ោក់ចូលរៅក្នុងមាត់។ រកមេងតូចៗនឹងយកតតមាប់តាមសកមមេភាពរបស់មនុស្សរពញ�យ័ ែូរច្នះវា 
មានសារសំខាន់សតមាប់ឪពុកមាត យ រោយរ្វែើជា្រំរូឥរយិាបថតបកបរោយសុ�ត្ិភាព។

្រន្ឹះអំពើការងូតទឹក
 · កំណត់សើតុណ្ហ ភាពននទឹករ ត្ ក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់អ្នកជាអតិបរមា 50°C។ ពិរតរះរយាបល់ 

ជាមួយជាងតបំពង់ទឹក ដែលទទួលបានអាជាញា បណ្ណ ឬសមា្រមន៍តករុមជាងតបំពង់ទឹក 
សតមាប់ឱវាទ។

 · រៅរពលចាក់ទឹកបំរពញអាងងូតទឹក តតរូ�របើកទឹកតតជាក់ជាមុនសិន បនា្ទ ប់មករបើកទឹករ ត្  
បនា្ទ ប់មកទឹកតតជាក ់ជាថមេើមតងរទៀត រ�ើយលាយជាមួយរ្ន ឱ្យសពវែរែើម្ើរកសាកបាលមា៉ា សុើន 
ទឹកឱ្យតតជាក់នឹងអាចប៉ាះបាន និងរែើម្ើឱ្យទឹកមានសើតុណ្ហ ភាពរសមេើរ្ន ។

 · តតរូ�ពិនិត្យរមើលសើតុណ្ហ ភាពទឹកជានិច្ច មុនរពលងូតទឹកឱ្យកូនរបស់អ្នក។ 
សើតុណ្ហ ភាពទឹក្រួរដតមិនរលើសពើ 38°C។

 · តតរូ�រៅជាមួយកូនរបស់អ្នកជានិច្ចរៅរពលងូតទឹក។ រៅរពលមានការរខំានក្នុង្្ទះ 
ែូចជាសំរេងរោទិ៍ទូរស័ព្ទ ឬកណតឹ ងទាវែ រ តតរូ�យកកូនរបស់អ្នករៅជាមួយអ្នក។  
កំុទុកឱ្យកុមារ្ំរមើលរកមេងតូចៗក្នុងអាងងូតទឹក។

្រន្ឹះអំពើការបររិភា្រ
 · តតរូ�ចងទប់កូនរបស់អ្នករៅក្នុងរ្អើខ្ពស ់ដែលមានដខ្សចងទប់៥ចំណុចជានិច្ច។

 · រកាស ឬចម្ិនអាហាររងឹ។ សូមចងចាថំាកុមារអាចស្ាក់អាហារទាងំអស់។

 · មិនតតរូ�ពរកូនរបស់អ្នក ខណៈរពលអ្នកកំពុងកាន់រេសជ្ៈរ ត្ រទ។  
ការកំពប់អាចរ្វែើឱ្យកូនរបស់អ្នករលាក្្ងន់្្ងរ។

្រន្ឹះអំពើការរែក
 · រតជើសររ ើសសរម្ៀកបំពាក់ដែលមានស្ាកសញ្ញា  ការពាររតរះថា្ន ក់រេ្ើងរេះកតមិតទាប។

 · យករចញតសងក/ដខ្សចងកបាលរោះរ្ស៊ូ មុនរពលោក់កូនរបស់អ្នកឱ្យរ្រង។

 · ដកសតមរួលពូកដត្រទារកឱ្យរៅតតឹមកតមិតទាបបំ្ុត រែើម្ើបង្កា រកុមាររេើង រ�ើយធ្្ក់។
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បុពវែរ�តុទូរៅននការរងរបួស
 · ការធ្្ក់ពើរលើដត្រ ពើរលើរ្អើខ្ពស ់ររទះ ររទះរុញទារករែើររលង 

ឧបករណ៍រលង និងររទះរែើរទិញឥវា៉ាន ់ឬការធ្្ក់ពើជរណតើ រ និងពើោនហាល  
ទើរលើកខ្ពស់និងទើធ្្រលើ្្ទះ។

 · ការស្ាក់អាហារ ឬ�ត្ុតូចៗែូចជាតបោប់រកមេងរលង។

 · ការរលាកបងការេើងរោយរកមេងតូចៗ ដែលរបើកទឹករ ត្ រៅក្នុងអាងងូតទឹក 
ទាញខ្ទះពើចង្ង្កា នត ប៉ាះ�ត្ុរ ត្ ែូចជាេ ឆ្្ន ងំអ៊ុត និងកំពប់ទឹករ ត្  
និងរេសជ្ៈរ ត្ រៅរលើែងខ្ួន។

 · ការយកបានថា្ន រំពទ្យ និងសារធ្តុ្រើមើរតបើតបាស់ក្នុង្្ទះ រមួទាងំរមសៅលាងចាន 
និងរមសៅសាប៊ូ។

 · របួសមុតពើកញ្ចក ់កាបំិត កំប៉ាុង និង�ត្ុតសរួចរ្្សងរទៀត។

 · របួសតមាមនែរកៀបទាវែ រ និងរបួសតមាមនែពើមា៉ា សុើនរត់ហាត់តបាណ 
និងកង់ជិះហាត់តបាណ។

 · ការបុករោយរថយនតរៅតាមតចក្្ូ�ឡាន។



ការរ្វែើែំរណើ រចុះរេើង
 · មិនតតរូ�ទុកកូនរបស់អ្នកឱ្យរៅដតមា្ន ក់ឯង រៅក្នុងរថយនតរេើយ។ យកវារៅជាមួយអ្នក  

រទាះបើជាតតរូ�រៅបំរពញការង្រតូចតាចកតើ។

 · រតបើតបាស់រ្អើសុ�ត្ិភាពកុមារដបរមុខខាងមុខ ឬដបរមុខរៅខាងរតកាយ រ�ើយបានចងរតឹ 
យា៉ា ងតតឹមតតរូ� និងមានបំពាក់ដខ្សចង ឬរ្អើតទនាប់សុ�ត្ិភាពដែលបានអនុញ្ញា តតតឹមតតរូ� 
តាមចបាប់។ ទារករបស់អ្នក្រួរដតអង្ុយក្នុងរ្អើសុ�ត្ិភាពកុមារដបរមុខរៅខាងរតកាយ  
រ�ូតទាល់ដតវា្ំអង្ុយដលងចុះ។ រ្អើសុ�ត្ិភាពកុមារដបរមុខរៅខាងរតកាយដែលអាច 
ពតងើកបាន (ដបរមុខរៅខាងរតកាយរ�ូតែល់អាយុតបមាណជា២-៣ឆ្្ន )ំ មានសតមាប ់
ទិញរតបើតបាស់រៅក្នុងតបរទសអូង្សាត លើ។

 · ោក់កូនរបស់អ្នកចូល និងរចញពើរថយនតរៅខាងចិរញ្ច ើម្្ូ�។

 · ឃ្្រំមើលតមាមនែដែលអាចទាក់ជាប់ក្នុងតតរចៀកររទះរុញ និងររទះរុញកុមាររែើរកមសានត។

រៅរពលរលង
 · រតបើរតកមលាបការពារករ ត្ នថ្ង រ�ើយពាក់អា�នែដ�ងតសាល និងមួកឱ្យកូនរបស់អ្នក។

 · បរងកាើតទើកដន្ងមានសុ�ត្ិភាព និងម្ប់ឱ្យោច់រោយដេកពើកដន្ងមានរតរះថា្ន ក ់
រមួមានអាងដ�លទឹក តបេពទឹក និងតចក្្ូ�ឡានណាមួយ។ ឃ្្រំមើលកូនរបស់អ្នករលង 
រលើបរកិាខា រ រ�ើយរតជើសររ ើសបរកិាខា រដែលសមតសបតាម�យ័ និងកតមិតននការលូតលាស ់
របស់កុមារ។

 · ែំរេើងបរកិាខា ររលង ឬបន្ទប់តូចឱ្យឆ្្ង យពើ�ត្ុដែលបងការតរះថា្ន ក ់រមួមានន្្ទរងឹែូចជា្្ូ�រែើរ
ចាក់របតុង សមាភា រោក់រៅដ្រម សួនចបារ និងែំបងចុងតសរួច។ ោក់សមាភា រដែលអាចទប់ការ 
ធ្្ក់ ឬែួល ែូចជាសំបករកាងកាង រៅរតកាមបរកិាខា រទាងំអស់។ កដន្ងរកមេងរអិំលរលង 
កាត រជាន់រេើង ជរណតើ ររ្ដេក និងជរណតើ របពា្ឈរជារែើម ្រួរដតមានកម្ពស់តិចជាងមួយដម៉ាតត 
ពើរលើែើ។

 · កំណត់រុកខាជាតិមានជាតិពុលណាដែលអាចរ ើកលូតលាស់រៅក្នុងសួនរបស់អ្នក 
រ�ើយែកវារចញ ឬោក់វារៅក្នុងកង្នតក ព្យួរឱ្យ្ុតពើនែ។

 · ោក់សំណាញ់ ឬតបទាសពើរលើកដន្ងតុបដតងលម្មានទឹក ែូចជាតសះចិញ្ច ឹមតតើជារែើម

 · រកសាទុកថា្ន សំម្ាប់សតវែល្ិត ថា្ន សំម្ាប់រ ម្េ  មា៉ា សុើនកាត់រ ម្េ  និងរតបងឥន្នៈ សារធ្តុរលំាយ 
និងថា្ន លំាបឱ្យ្ុតពើនែរកមេង។

 · របាងំការង្រសុ�ត្ិភាពតតមរូ�ឱ្យមានសតមាប់អាងដ�លទឹក និងសបា៉ាទាងំអស់ដែលមានជរត្
រតរៅជាង៣០សង់ទើដម៉ាតត។

 · ពិនិត្យរមើល និងដថទាឱំ្យបានរទៀងទាត់នូ�របាងំ និងរក្ាងទាវែ រអាងដ�លទឹករបស់អ្នករែើម្ើ 
ធ្នាថាពួកវាែំរណើ រការតតឹមតតរូ�។

 · តតរូ�ចាក់ទឹករចញពើអាងទឹកោក ់ររៀងោល់ការរតបើតបាស ់ រ�ើយតតរូ�ទុកោក់ឱ្យតតង់រេើងរលើ 
ឬបរញ្ច ញខ្យល់ឱ្យអស់ទុកឱ្យ្ុតពើនែរកមេង។ តតរូ�ែឹងពើរតរះថា្ន ក់លង់ទឹក រមួមាន្ុងោក ់
រខាទឹករនាម ្ុងសំោម អាងងូតទឹក និង្ុងដែលទុករចាលខាងរត្ ដែលអាចោក ់
ទឹកបាន។

 · ឃ្្រំមើលកូនរបស់អ្នករៅជំុ�ញិរថយនត។ មិន្រួររតបើតចក្្ូ�ឡានជាកដន្ងរលងរទ។

 · មិនតតរូ�អនុញ្ញា តឱ្យកូនរបស់អ្នករលងជាមួយសតវែ រោយរមេ នការឃ្្រំមើលជាោច់ខាត។

៩-១៨ដខ
រកមេងតូចៗវារពឹស
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្រន្ឹះទូរៅអំពើសុ�ត្ិភាព
1. តតរូ�តបាកែថាអ្នកមានជំនាញ CPR /ការសរង្ង្្ះបឋមបច្ចុប្ន្ន។

2.  តតរូ�តបាកែថា អ្នកដកសតមរួលរ្អើសុ�ត្ិភាពកុមារក្នុងរថយនត ឱ្យសមរៅនឹង
 

កូនអ្នក រៅរពលវា្ំ។ ការែំរេើងតតរូ�ពិនិត្យរោយអ្នកជំនាញរ្អើសុ�ត្ិភាព 
កុមារ។

3.  តតរូ�តបាកែថា ថា្ន ពុំលទាងំអស់រមួទាងំ្លិត្លលាងសម្ាត ថា្ន សំម្ាប់សតវែល្ិត  

និងថា្ន ពំយាបាលតតរូ�បានរកសាទុកឱ្យ្ុតពើនែ ជាពិរសសតតរូ�រៅក្នុងទូចាក់រសាការ
ពារកុមារក្នុងកម្ពស់១.៥ដម៉ាតតពើកតមាលឥែ្ឋ។

4.  តតរូ�ឃ្្ងំរមើលកូនតូចរបស់អ្នកឱ្យបានែិតែលជ់ានិច្ច រៅរពលមានសតវែរៅជំុ�ញិ 

ជាពិរសសសតវែចិញ្ច ឹមក្នុងត្ររួសារ។

5.  ទិញដតតបោប់រកមេងរលងដែលសមតសបតាម�យ័ និងការលូតលាស់របស់កូនអ្នក
ប៉ាុរណា្ណ ះ។

6.  ែំរេើងឧបករណ៍ការពារតមាមនែរកៀបទាវែ រ។

7.  ែំរេើងរបាងំការពារជរណតើ រ របាងំការពារចង្ង្កា ន របាងំការពាររេ្ើងរេះ 

និងមា៉ា សុើនករ ត្  ្រតមបរោតនុយដខ្សរេ្ើង និង្រតមបដ្រមរត្រឿងសង្្ហ រមិ។  

ែំរេើងរត្រឿងឱ្យសញ្ញា រពលមានដ្្សងរៅតំបន់រត្បន្ទប់រ្រង រ្វែើរតសតរត្រឿង 

ឱ្យសញ្ញា រពលមានដ្្សងជាររៀងោល់ដខ និងបតូរថមេថមេើជាររៀងោល់ឆ្្ន ។ំ

Kidsafe Victoria 9036 2306
រលខទូរស័ព្ទសតមាប់សុខភាពមាតា និងទារក ២៤រមា៉ា ង 13 22 29
រលខទូរស័ព្ទសតមាប់កិច្ចការអ្នករតបើតបាស់តបោប់រកមេងរលង 1300 364 894
រែ្ឋ�ចិតូរ ើយា៉ា  និងរលខទូរស័ព្ទសុ�ត្ិភាពននការដថទាទំារក

មជ្ឈមណ្ឌ ល្តល់ព័ត៌មានអំពើថា្ន ពុំល  13 11 26
បណាត ញចិញ្ច ឹមបើបាច់កុមារ 
www.raisingchildren.net.au
រលខទូរស័ព្ទបនា្ទ ន់សតមាប់មាតាបិតា រែ្ឋ�ចិតូរ ើយា៉ា  132 289
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រតំទរោយ៖


