
េនេពលេយើងខឹង
ករែថទកំនូក�ងុអំឡងុេពលជំងឺកវូីដ ១៩

េយើង្រសឡាញ់ កូនតូច និងកូនវយ័ជំទងរ់បស់េយើង ប៉ុែន�ភាពតនតឹងក�ុងចិត� េដយសរ ជំងឺកូវដី១៩ ប�� លុយកក ់និងករបង� ងំមនិឱ្យេចញេទ
េ្រកអចេធ�ើឱ្យេយើងខឹង។ េនះ គឺជារេបៀប ែដលេយើងអចរក្សោករ្រគប្់រគងកំហឹងរបស់េយើង េដើម្បកំុីឱ្យេយើងបង�ករឈចឺបច់ំេពះអ�កេផ្សងេទៀត។

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម សូមចុចេលើតំណរភា� បខ់ងេ្រកម៖

េន្របភពរបសវ់

ជាទូេទ េរឿងរវដែដលៗ េធ�ើឱ្យេយើង
តនតឹងក�ុងចិត� និងខឹង ្រគបេ់ពល

េតើអ�ី ែដលេធ�ើឱ្យអ�កខឹង? េតើកំហឹងេកើត
េឡើងេនេពលណា? ជាទូេទ េតើអ�ក
មាន្របតិកម�យ៉ាងដូចេម�ច?

ទបស់� តក់ំហឹងតងំពីេពលចបេ់ផ�ើម។ 
្របសិនេបើកំហឹងេកើតេឡើងេនេពលអ�កេនឿយ  
ហត ់សូមេទទទួលទនដំេណកឬស្រមាក។ 
្របសិនេបើ អ�កឃា� ន អ�ក្រត�វព្យោយាម ទទួល
ទនអហរ។ ្របសិនេបើអ�កមានអរម�ណ៍ឯេក 

សូមែថទខំ�ួនអ�ក។ សូមពិនិត្យេមើលឯកសរ
ធនធានអំពី "ករឈបប់ន�ិច" និង "ករ ្រគប់
្រគងភាពតនតឹង ក�ុងចិត�" េដើម្បទីទួលបាន ែថទខំ�នួអ�ក

េយើងទងំអស់គា� សុទ�ែត្រត�វករមាន
ទំនាកទំ់នង។ និយាយជាមយួមតិ�ភក� ិ្រគ�សរ 
 នងិបណា� ញគា្ំរទេផ្សងេទៀត ជាេរៀងរល់ៃថ�

កតប់ន�យ ឬឈបទ់ទួលទនេ្រគ�ង្រសវងឹ 
ជាពិេសស េនេពលកូនៗភា� កដឹ់ងខ�ួន

េតើអ�កមានអវុធ ឬរបស់របរ ែដលអ�កអច
េ្របើ្របាស់ េដើម្បវីយដៃទឬេទ? សូមចក់
េសរពួកវទុក លកព់ួកវ 
និងយកពួកវេចញេ្រកផ�ះ

្របសិនេបើ ករេនផ�ះមនិមានសុវត�ិភាព
ស្រមាបកូ់នៗ ពួកេគអចេទេ្រក េដើម្បរីក
ជំនួយ ឬស� កេ់នកែន�ងេផ្សងមយួរយៈ

ស្រមាក

េនេពលអ�កចបេ់ផ�ើមមានអរម�ណ៍ខឹង 
សូមចំណាយេពល២០វនិាទី េដើម្បបីន�ូរ
អរម�ណ៍។ ដកដេង�ើមចូល និងេចញយឺតៗ
 ចំនួន៥ដងមុននិយាយនិងបន�េទមុខ

េទកែន�ងេផ្សងេទៀត  រយៈេពលដបន់ាទី 
េដើម្ប្ីរគប្់រគង អរម�ណ៍របស់អ�ក េឡើងវញិ 
្របសិនេបើមានកែន�ងសុវត�ិភាពេនេ្រកផ�ះ 
សូមេចញេទេ្រកមយួែភ�ត

្របសិនេបើ អ�កមានកូនែងត៉ ែដលមនិឈប់
យំ  អ�កអចដកឱ់្យទរកេដកយ៉ាងមាន
សុវត�ិ ភាព និងេដើរ េចញមយួែភ�ត។ ែស�ង
រកនរណាមា� ក ់េដើម្បជីួយអ�កឱ្យមាន
អរម�ណ៍ស�បេ់ឡើងវញិ។  សេង�តអរម�ណ៏

វបិត�ិជំងឺកូវដី១៩ មនិេកើតេឡើងជាេរៀងរហូតេឡើយ -  េយើង្រគានែ់ត្រត�វឆ�ងកតវ់ េនេពលេនះ... មយួៃថ�ម�ងៗប៉ុេណា� ះ។

គន�ឹះពីអង�ករ សុខភាពពិភពេលក គន�ឹះពីអង�ករយូនីេសហ� ភាសេផ្សងេទៀត ែផ�កេលើភស�ុតង

វទិ្យោស�ស�ទកទ់ងនឹងខួរក្បោល បង� ញថា ្របសិនេបើ 
អ�ក្រគប្់រគងកំហឹង របស់អ�ក ឬេធ�ើអ�ីៗ ែដលមានលក�ណៈវជិ�មានបាន 

អ�កនឹងបេង�ើនករអភវិឌ្ឍខួរ ក្បោលរបស់កូនអ�ក។ 

េនាះគឺជាេជាគជ័យយ៉ាងពិត្របាកដ!
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