
ករេរៀនស្ូរតតមរយៈករេលង
ករែថទកំនូក�ងុអំឡងុេពលជំងឺកវូីដ ១៩

កុមាររបល់ននាក ់្របឈមមុខនឹងករបិទសលេរៀន និងភាពឯេក េនក�ុងផ�ះរបស់ពួក េគផា� ល់។ គន�ឹះេនះទកទ់ងនឹង
ករេរៀនសូ្រតតមរយៈ ករេលង - ជាសកម�ភាព ែដល អចបង�ភាពសប្បោយរកីរយ ស្រមាបម់នុស្ស្រគបវ់យ័!

ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�ម សូមចុចេលើតំណរភា� បខ់ងេ្រកម៖

ករនិទនេរឿង

និទនេរឿងអំពី កុមារភាពរបស់អ�ក
ផា� ល់្របាបកូ់នៗ របស់អ�ក

សំុឱ្យកូនៗរបស់អ�កនិទនេរឿង
អ�ីមយួ្របាបអ់�ក

បេង�ើតេរឿងថ�ីជាមយួគា�  េដយចប់
េផ�ើមពី "កលពីេ្រពងនាយ…" 
មនុស្សមា� ក់ៗ ្រត�វបែន�មមយួ
្របេយាគេដើម្បបីេង�ើតេទជាេរឿងេនះ

េដើរតួតមសចេ់រឿង ឬែខ្សរភាពយន�
ែដលជាទីេពញចិត�ជាងេគ - កូនច្បង
 អច ផ�ល់ករ ែណនា/ំករបង� ត់
បង� ញ ដល់ប�ូនៗ ្រសបេពលែដល

ែល្បងចងចំ
បុគ�លទីមយួ និយាយថា "េន
េពលករបិទមនិឱ្យេចញេ្រកេដយ
សរជំងឺកូវដី១៩ចប ់ខ�ុ ំ នឹង… 

បុគ�លទីពីរបន�រពី អ�កទីមយួថា 

េដយសរជំងឺកូវដី១៩ចប ់ខ�ុ ំ នឹង
េទេលងេនសួនច្បោរ និង… 
(ឧ. េទេលងមតិ�ល�បំផុតរបស់ខ�ុ ំ)"

បុគ�លមា� ក់ៗ  បែន�មឃា� េលើ្របេយាគ
របស់បុគ�លមុនៗ េដយព្យោយាម
គិតអំពី ្រគបស់កម�ភាពសប្បោយៗ 
ែដល្រត�វេធ�ើ េនេពលែដលែលង

ករផា� សប់�ូរេឈ� ះ
វត�ុេផ្សងៗ!

វត�ុក�ុងផ�ះ្របចៃំថ� ដូចជា អំេបាស 
្របដបជូ់តផ�ះ ឬកែន្សង អចក� យ
ជាវត�ុស្រមាបេ់លងយ៉ាងសប្បោយ

ដកវ់ត�ុមយួ េនចំកណា� លបន�ប ់
េហើយេនេពលអ�កណាមា� កម់ាន
គំនិតអ�ីមយួ ពួកេគេលតចូល និង
បង� ញដល់អ�កេផ្សងេទៀតថា 
េតើវត�ុេនះអចជាអ�ី

ឧទហរណ៍ អំេបាសអចក� យជា
េសះ ឬម្ីរក�ហ�ូន ឬសូម្បែីតហ�ីត!

ែល្បងចលនា
បេង�ើតរេបៀបរ ំស្រមាបច់េ្រម�ង ែដលកូនៗរបស់អ�កចូលចិត�ជាងេគ។ 
បុគ�លទីមយួ េធ�ើចលនារ ំេហើយ អ�កេផ្សងេទៀតេធ�ើតម។ ្រគបគ់ា� ្រត�វ
ផា� ស់េវនគា�  េធ�ើជាអ�កនាេំគក�ុងកររេំនះ

"្របកួតគា� " េតើអ�កណាអចយកៃដបះ៉្រមាមេជើងេឡើងេលើបាន េ្រចើនជាងេគ 
 - ករេលតែបប Jumping Jacks ករឈរែបបហត្់របាណេដយយកៃដេឆ�ង 

"ករេធ�ើ្រតប"់ តមគា� េទវញិេទមក - ទឹកមុខ ចលនា សេម�ង។ បុគ�លមា� ក់
អច ចបេ់ផ�ើម េធ�ើជាអ�កនាេំគ បនា� បម់កផា� ស់េវនគា� ។ សូមព្យោយាមេធ�ើ

កររេំហើយគាងំ៖ ចកត់�ន�ី ឬបុគ�លមា� កេ់្រច�ងចេ្រម�ង េហើយ្រគបគ់ា� រ។ំ 
េនេពល តន�ី្រ  ប��ប ់អ�ក្រគបគ់ា�  ្រត�វែតគាងំ។ មនុស្សចុងេ្រកយែដលេនបន�រ ំ
ក� យេទជាអ�ក កតេ់សចក�ី  ស្រមាបជំុ់បនា� ប់

កររេំហើយេធ�ើ្រតបដូ់ចសត�៖ ដូចែល្បងខងេលើែដរ ប៉ុែន�េនេពលត�ន�ីប��ប ់
បុគ�ល មា� កែ់្រសកេឈ� ះសត�មយួ េហើយអ�ក្រគបគ់ា�  ្រត�វែ្របក� យេទជាសត�េនាះ

ករេ្រចៀង

ករេ្រច�ងចេ្រម�ង េទកនកូ់ន
ែងត៉របស់អ�ក ជួយឱ្យពួកេគេរៀនភាស

ករចកច់េ្រម�ង ឬេ្រច�ងេហើយបុគ�ល
ទីមយួែដលទយ្រតឹម្រត�វអំពីចេ្រម�ង

បេង�ើតចេ្រម�ងមយួបទអំពី 
ករលងៃដ និងកររក្សោគមា� តពីគា� ។ 
បែន�មចលនារ!ំ

មានករេលងជាេ្រចើន្របេភទខុសៗគា�  ែដលអច
បង�ទងំភាពសប្បោយរកីរយ និងករអបរ់ ំ

ែល្បងទកទ់ងនឹងភាស ចំនួន វត�ុេផ្សងៗ នាដកម� និង 
ត�ន�ី ផ�ល់ឱកសដល់កុមារែស�ងយល់ និងបង� ញអំពីខ�ួន
េគ ក�ុងលក�ណៈែដលមានសុវត�ិភាព និងសប្បោយរកីរយ

្របេភទៃនករេលង

គន�ឹះពីអង�ករ សុខភាពពិភពេលក គន�ឹះពីអង�ករយូនីេសហ� ភាសេផ្សងេទៀត មូលដ� នភស�ុតង
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បះ៉្រមាមេជើង ស� ំ បនា� បម់កៃដស� ំបះ៉្រមាមេជើងេឆ�ងឆា� ស់គា�  ក�ុងេពលមយួនាទី 

សកម�ភាពេនះ រហូតដល់អ�ក្រគបគ់ា� បានេធ�ើជាអ�កនាេំគ!

េរៀនសូ្រតអំពី ករទទួលខុស្រត�វ

(ឧ. េទេលងសួនច្បោរ)"

"េនេពលករបិទមនិឱ្យេចញេ្រក

មានករបិទមនិឱ្យេធ�ើដំេណើ រ

េនាះ ក� យេទជាអ�កដឹកនាបំនា� ប់

https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs/https://www.covid19parenting.comhttps://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tipshttps://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
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