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 ារមភកា

 វិស័យអប់រំាវិស័យគនលឹះមួយដេលរួមចំណេកយាងសំាន់កនុងារអភិវឌេឍសងគមនិងសេដឋកិចចពិសេសារអភិវឌេឍ
ធនានមនុសេស ។ោយសងគមាតិយើងានារអភិវឌេឍលើគេប់វិស័យារអប់រំក៏តេូវានយកចិតតទុកាក់យាងាាំង
ដើមេបុីបណតះុបណាលធនានមនុសេសបេកបោយគុណភពនិងានជំាញខពស់ដើមេបីបំពេញលើគេប់លកខខណឌារារ។
 ដើមេបីឆលើយតបនឹងតមេូវាររីកចមេើននេទីផេារសេរីរបស់សងគមាតិ កេសួងអប់រំ យុវជន និងកីា ានបងកើត
ោលនោាយសមេប់អភិវឌេឍកមមវិធីសិកេាចំណេះទូៅ និងោលនោាយអប់រំបំណិនជីវិត សមេប់អនុវតតៅ
ាមាារៀនចំណេះទូៅ។
 កមមវិធីអប់រំបំណិនជីវិតាមមូលាាន គឺាសនូលនេារបងកើនគុណភព និងបេសិទធភពកនុងវិស័យអប់រំ ដេលនឹង
ផតល់ឱេយសិសេសនូវចំណេះដឹងមូលាានយាងជេជេះ និងបណតុះជំាញផេសេងៗ ដេលានារសំាន់សមេប់ារសេូប
យកបទពិោធន៍លអៗកនុងារពងេឹងចំណេះដឹងនិងបំណិនាំាច់សមេប់បមេើជីវភពរស់ៅបេាំថងេ។
     ារចិញចឹមាន់ានាំងពីយូរយរណស់មកហើយ បុ៉នដេយើងាាក់ៗចិញចឹមាន់សមេប់តេបរិោគបេាំគេួារ
បុ៉ណោះ។អនកចិញចឹមាន់ាំងោះាចលក់ដូរោះសេយជីវភពានតិចតួចមិនាចាត់ទុកាាជីពសមេប់់គេួារ
ានឡើយ។
 ាល់ារចិញចឹមាន់ាមគេួារនីមួយៗយើងពុំាន់គិតពីលកខណៈបចចេកទេសដូចាអាម័យទីកនលេងចិញចឹមារ
ជេើសរីសពូជារាក់វាក់ាំងារារនិងថាំពេាាល។ោយយល់ឃើញដូចនេះគណៈកមមារអភិវឌេឍន៍វិស័យផលិត
កមមនិងបសុពេាាលានរៀបចំឯការសដីពីារចិញចឹមាន់នេះឡើងកនុងោលបំណងលើកសទួយារចិញចឹមាន់នេះឱេយ
ទទួលានោគជ័យនិងាាយាលកខណៈាជីព។
 ឯការសដីអំពី៉ារចិញចឹមាន់៉ានបំណងជួយសិសេសឱេយទទួលាននូវចំណេះដឹងបំណិននិងបទពិោធន៍កនុង
ផនេក  បំណិនជីវិតាយៗដេលាក់ទងនឹងារចិញចឹមាន់ ។ ារចិញចឹមាន់ានតួាទីសំាន់កនុងផលិតកមមសមេប់
គេាួរ។ាររៀនពរីបៀបចញិចមឹានា់ងំពៅីវ័យកមេងានផេារភាប់ៅនងឹតមេវូារៅាមាទិភពនងិោលបំណង
ដើមេបីជួយមនុសេសពេញវ័យឱេយជៀសផុតពីារបេឈមនឹងបញា ដេលបណាលមកពីខវះារយល់ដឹងកនុងារធវើផលិតកមម
កសិកមម។យើងសងេឃឹមថយុវជនបចចុុបេបនននឹងានគំនិតកនុងារធវើផេនារាររៀបចំថវិាសាារៈនិងអនុវតដារចិញចឹម
ាន់ៅាមដំណក់ាលសំាន់ៗដើមេបីឱេយមុខរបរនេះាាយាារអភិវឌេឍជីវភពកនុងគេួារ។
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២. ការតរៀមលកខណៈមុនពរលបងរៀន
មូ៉ឌុលនេះចេកចេញាចេើនផនេកផេសេងៗគាដេលានោលបំណងខុសៗគា។ារតេៀមលកខណៈមុនពេល

បងេៀនសិសេសាដំណក់ាលតេៀមរបស់គេូ។ព័ត៌ានាក់ទងៅនឹងារបងេៀននិងរៀនពិសេសមេរៀនតេូវាន
គេូតេៀមទុកាមុន។

       សមភារឧបទេស
        សាារឧបទេសភគចេើនាសាារៈមូលាានដូចាបិ៊កឬកេាសនិងសាារៈផេសេងៗទៀតដេលតេូវផតល់ឱេយ
សិសេសសមេប់អនុវតតផាល់ោយជូនភាប់ៅាមមេរៀននីមួយៗ។លើសពីនេះទៀតកនុងសៀវៅនេះានបនថេម
ឯការអុ៊តសមេប់សិសេសក្ុនងារពិភកេាកេុមតូចកនុងមួយឈុត២០សនលឹក។

       លទធផលរំពឹងទុក
ផដល់ឃាបញាក់នូវអវីនឹងសមេចាននិងវយតមលេៅាងចុងមេរៀន។ឃាាំងនេះាក់ទងនឹងោលៅរួម
របស់បំណិនជីវិតដេលានកំណត់ៅកនុងោលារណ៍ណេាំបំណិនជីវិតៅមធេយមសិកេាបឋមភូមិពេមាំងកំណត់
ៅកនុងបំណិនាក់ទងសងគមបំណិនសេដឋកិចចនិងបំណិនាជីពាយ។

      សញញាសមគាល់សមេាប់សកមមភាពនីមួយៗ 

ាងកេមនេះាសញាសាាល់សកមមភពាយៗសមេប់គេូអនុវតតានោគជ័យកនុងារបងេៀននិងរៀន។
              ធវើសកមមាព ៖គេូាំាច់តេូវដឹកាំសិសេសធវើសកមមភព

     សរសេរ         ៖ពេលខលះតេូវារឱេយោកគេូ/អនកគេូសរសេរៅលើាារខៀន
    សួរ               ៖គេូរៀបចំសំណួរ
   ពនេយល់          ៖ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់

  

       លំនាំបងេៀន
         មេរៀននីមួយៗចេកា៣ផនេក។ផនេកទី១គឺាសេចកតផីតើមដេលយើងពេាយមផេារភាប់ៅនឹងចំណេះដឹងដេល
សិសេសានសេប់ឬរំឭកមេរៀនាស់។ផនេកទី២យើងនឹងបងេៀនសកមមភពសំាន់ៗោយផអេកលើវិធីីាសេត

១. វតថុបំណងរួម

បំណិនជីវិតគឺាបំណិនបញា បុគគលិកលកខណៈអនតរបុគគលនិងវិាាជីវៈដេលាចជួយដល់ារធវើារសមេចចិតត
ារធវើទំាក់ទំនងបេកបោយបេសិទធភពនិងាចោះសេយនិងគេប់គេងខលួនឯងាន។គឺាបំណិនដេលរួមចំណេក
កនុងារលើកសទួយសុខុាលភពនិងជីវិតបេកបោយផលិតភព។(ដកសេង់ោលនោាយបំណិនជីវិត២០០៦)។
ារបងេៀនបំណិនជីវិតនេះចង់ឱេយសិសេសមើលឃើញារបេោជន៍និងផដល់សមតថភពដល់ពួកគេកនុងារ៖

-ជេើសរីសពូជាន់ឱេយានសមសេប
-រៀបចំទីកនលេងចិញចឹមាន់ោយសង់ោងនិងរៀបចំទីាាសមេប់ាន់ដើរលេង
-រៀបចំរណាធវើកំបុ៉សតតាន់សមេប់ឱេយវាយរកចំណីបនថេម
-ផដល់វាក់ាំងឱេយាន់
-ចងកេងាមេរៀនអំពីារចិញចឹមាន់ដេលាាប់ានអនុវតដកនលងមក។
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បងេៀនបេបារារគមេង(ចុះសេវជេវ បេមូលព័ត៌ាន សាាស ចងកេងឯការ និងបទបាាញ...។) និងយុទធ
វិធីបងេៀនផេសេងៗទៀត។ ផនេកទី៣ាផនេកបញចប់យើងាចាាានថាល់លទធផលនេារសិកេារបស់យើង គឺាន
ឆលងាត់នូវយុទធវិធីខុសៗគាាចេើន។ ៅចុងបញចប់មេរៀន ានកិចចារសមេប់សិសេសយកៅធវើៅផទះ ដើមេបីផេារ
ភាប់ាមួយមេរៀនថម។ី

៣. ខលឹមសារសងខរប
       ខលឹមារសងខេបតេូវានផតល់ជូនឱេយគេូកនុងផនេកនេះដើមេបីាទុនខលះកនុងារបងេៀនហើយក៏ាសញាណមួយាក់
ាក់បញាក់ពីទំាក់ទំនងនិងារសំាន់រវងមេរៀននីមួយៗ។
ាងកេមនេះគឺាសេចកតីសងខេបរួមាំង១០មេរៀនដេលានៅកនុងមូ៉ឌុលបំណិនជីវិត៖

 

ចំណងជើងមេរៀន ពេលវេា វតថុបំណង ទំព័រ
១ៈារជេើសរីសទីនលេងចិញចឹមាន់ ២មាង សវេងយល់អំពីកនលេងចិញចឹមាន់ ១
២ៈរបៀបសង់ទេុងាន់ ២មាង កំណត់ានអំពីារសង់ទេុងាន់ ៤
៣ៈរបៀបចិញចឹមាន់ ២មាង អនុវតដារចិញចឹាន់ៅាមផទះ ៨
៤ៈរបៀបផេសំចំណីាន់ ២មាង ាចផេសំចំណីាន់ ១៣
៥ៈរបៀបធវើកំបុ៉សតាន់ ២មាង អនុវតតារធវើកំបុ៉សតាន់ានោយខលួនឯង ១៨
៦ៈអាម័យទេុងាន់ ២មាង យល់ដឹងពីារធវើអាម័យឱេយាន់ ២១
៧ៈជេើសរីសាន់ទុកចិញចឹមបនត ២មាង ាចកត់សំគល់ាន់សមេប់ចិញចឹមបនដ ២៥
៨ៈារទាាក់ពេូនាន់ ២មាង សវេងយល់ពីារទាាក់ពេូនាន់ ៣០
៩ៈជំងឺាន់ ២មាង ាចកត់សំគល់ាន់ានជំងឺ ៣៣
១០ៈចំណេះដឹងកនុងារចិញចឹមាន់ ២មាង កំណត់ានពីលកខណៈទូៅរបស់ាន់ ៣៩

៤. ការវាយតមលរ
 ារវយតមលេាន២ផនេកសំាន់ៗ។ មួយផនេកាារវយតមលេៅចុងបញចប់នេមូ៉ឌុលនីមួយៗ  និងាវិញាា
សរសេរដេលយើងតេូវបញចូលៅផនេកាងចុងមូ៉ឌុល។ផនេកមួយទៀតាារវយតមលេៅលើឥរិយបថសិសេសោយ
គេាូអនកសងកេតផាល់រៀងាល់ថងេហើយាក់ពិនទ។ុ វិធីវយតមលេាំងពីរចំណុចនេះានារៈសំាន់កនងុារវស់ចំណេះ 
ដឹងនិងឥរិយបថរបស់សិសេសាាក់ៗ។ចំោះារវយតមលេសិសេសនេះយើងគិតពិនទុ៥០សមើៅនឹងមុខវិាាមួយចំនួន
ផងដេរគឺយើងឱេយពិនទុ៣៥ៅលើឥរិយបថនិងពិនទុ១៥ៅលើវិញាាសរសេរ។
 ៅាមមេរៀននីមួយៗ គេទុូកពេលឱេយសិសេសពិភកេាកេមុតូចឱេយានចេើន នេចំណុចសំាន់ៗៅាក់កណាល
មេរៀននីមួយៗ។ កំឡុងពេលសិសេសពិភកេាកេមុតូច ាពេលវេាដេលគេាូចសងតេតឥរិយបថសិសេសកនងុារាក់
ពិនទ។ុាារលអគេគួូរាក់ពិនទឥុរិយបងសិសេសាប់ពីមេរៀនទី៦តៅ។
         
 ៥. ឯកសារបនថរម
ផនេកនេះផតល់នូវព័ត៌ានរួមសមេប់គេូបេើបេស់រួមាំងផាំងរូបភពសមេប់គេូបេើបេស់ៅកនុងមេរៀននេះ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
ខេសេម៉េតេចបាប់រាស់ាំបិត។ល។

 វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១.សិសេសាចយល់ដឹងអំពីកនលេងចិញចឹមាន់
២.សិសេសនឹងាចជេើសរីសទីកនលេងានសមសេប។

ចំណងជើងមររៀនទី ១ៈការជរើសរើសទីកនលរង:                 ៣០ ាទី
សរចកតីផតើម៖

សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀន។បាាប់មកគេូសួរសិសេសហើយឱេយ
សិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មដងៗដើមេបីសរសេរោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើងមេរៀនអំពីខលឹមារសំាន់ៗ
ដេលានទំាក់ទំនងៅនឹងមេរៀន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសានភពាាាន
កនុងារបញចេញោបល់។
 

       ដើមេបីឱេយារារសមេចានោគជ័យតើានអនកណខលះចូលរួមកនុងារជេើសរីសកនលេងចិញចឹមាន់?

       គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

ម្រៀនទី ១ៈ ារជ្ើសរើសទីកនល្ងចិញចឹមាន់
    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់
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 ពនេយល់់សិសេសថយើងានកមមវិធីចញចឹមាន់ៅកនុងាារៀនដុចនេះយើងតេូវជេើសរីសទីកនលេងចញចឹមាន់។
 ទីកនលេងសមេប់ចិញចឹមាន់គឺៈដីទួលសេឡះានាតុាាសលអានដើមឈើខលះៗ(មិនវលពេកមិនសេឡះ 
ពេក)ទីកនលេងដេលតេូវជេើសរីសសថិតៅមិនឆាយពីផលូវដើរាកនលេងានសុវតថិភព។

 ោកគេូ/អនកគេូឱេយកេុមសិសេសពិនិតេយមើលទីាាកនុងាារៀនដើមេបីកំណត់ទីាំងចញចឹមាន់តើជេើសរីសៅ
កនលេងណ?
ដូចនេះដើមេបីឱេយាន់តេចេាស់យើងៅមើលទីកនលេងផាល់ាំងអស់គាឱេយាន២ឬ៣កនលេងរួចយើងធវើារវយ
តមលេបេៀបធៀបមើល តើកនលេងណមួយវសមសេបាងគេ? ហើយយកម៉េតេ ខេសេ ាំបិត និងពូៅៅាមួយ
ផង។    

សកមមភាពសំខាន់ៗ                           ៤០ ាទី

   គេូដឹកាំសិសេសចុះៅពិនិតេយាក់សដេងចំនួន២ឬ៣កនលេងហើយពិភកេាផាល់ៅទីោះតេមដង។កនលេងដេល
សមេចយកគឺៈកត់តេទុកកនុងសៀវៅឬកេាសាាម

-កនលេងានសុវតថិភព(ាយសេួលារារ)
-ជិតបេភពទឹក
-ាដីមិនលិចទឹកៅរដូវវសេា
-ដីៅមិនឆាយពីផលូវដើរ
-ានដើមឈើខលះៗ(ដើមេបីឱេយាន់ជេកមលប់ៅពេលថងេ)

យកម៉េតេវស់ៅាមទំហំដេលានពិភកេា រួចោះបងាលនិងចងខេសេចំណំទុក។ ហើយាំសិសេសតេឡប់ចូល
ថាក់វិញ។កំឡុងពេលសិសេសចុះពិនិតេយមើលកនលេងចិញចឹមាន់គេូតេូវសងកតឥរិយបថសិសេសកនុងារាក់ពិនទុ។

បញចប់មររៀន ៖                                                               ២0 ាទី
   ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់តេចមលើយាងលើ និងសំណួរៅលើាារខៀន។ ដើមេបីឱេយចមលើយាន់តេចេាស់តេូវ
ាកសួរពីឪពុកាាយឬាមួយអនកជិតាង។
សរសេរសំណួរៅលើាារខៀន(ឱេយសិសេសយកៅធវើៅផទះ)
តើកនលេងចិញចឹមាន់តេូវានសភពដូចមដេចដើមេបីឱេយារចិញចឹមានលកខណៈសមសេប?
តើតេូវជេើសរីសទីកនលេងដូចមដេចដីមេបីឱេយារចិញចឹមាន់ានសុវតថិភព?

អំពីាន់

ពងាន់

កូនាន់

ទីកនលេង
ាស់ៗានបទពិោធន៍

ាន់ញី/មេ

ចំណី

ាន់ឈោល/ា

ឪពុកាាយ

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់
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 បណាំផញើ
 -ទីកនលេងចិញចឹមាន់រកដីទួល
 -ានពនលឺថងេាំងចូលដល់កនុងទេុង
 -ាារលអតេូវានសំណញ់ព័ទធជុំវិញដើមេបីកុំឱេយាន់ដើរសេរីពិាកកនុងារាមានពេលាន់ានជំងឺារពេា
ាលនិងផដល់វាក់ាំង។
 -ាយសេួលកនុងារសាាតទេុង
 -សាាតោយាចកំោរកនុងរវង៣ខេមដង
 -ផទេកេាទេុងគិតាន់៣កេាលកនុង១ម២

 -បេសិនបើានពេតេូវាប់ឆារឱេយវលដើមេបីជៀសវងសតវពីពេមកសុីាន់។

លរបរងសិករសា ៖  ទូកយើងលិចហើយ             1០ ាទី 
   
 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរៅកណាលថាក់ោយរុញតុៅកៀនជញាំងាំងអស់ឬឈរៅកណាលវលក៏ាន។
ានសិសេសាាក់ឈរៅកណាលកនុងចំណមសិសេសាំងអស់ោះាអនកបញា ។ បាាប់មកសិសេសាអនកបញាោះ ក៏
សេកឡើងថ ៉ទូកយើងលិចហើយជិះានតេ៤ាក់ទេ ៉កេយមកសិសេសាំងអស់តេូវរត់ៅផដុំគាតេឹមតេ៤ាក់/១
កេុមហើយអនកបញាដើរតេួតពិនិតេយមើលបើកេុមណមួយលើសឬខវះពីចំនួនាងលើតេូវដកចេញពីកេុមធំមិនឱេយលេង
តៅទៀតទេរង់ាំពិន័យៅទីបញចប់។បាាប់មកអនកបញាក៏សេកមដងទៀតថ៉ទូកយើងលិច ហើយជិះានតេ៥
ាក់ទេ ៉អនកដេលឈរាកេុមពីមុនតេូវរំាយហើយរត់ៅផដុំាកេុម៥ាក់/កេុមហើយអនកបញាដើរមើលបើកេុមណ
លើសឬខវះចំនួនោះតេូវដកចេញឈប់ឱេយលេងរង់ាំពិន័យ។បាាប់មកទៀតអនកបញាក៏សេកឡើងដូចមុនដេរតេដូរ
ចំនួនសិសេសកនុង១កេុមហើយអនកផេសេងក៏ធវើដូចមុនដេរគឺឈរៅាមចំនួនរបស់អនកបញា។ារធវើរបៀបនេះឱេយានពី
៤ៅ៥ដងទើបឈប់។

 ៅទីបញចប់អនកបញាតេូវសួរៅកេុមធំថ តើតេូវពិន័យអវីៅលើអនកដេលាញ់ បាាប់មកអនកាំងោះក៏ឆលើយ
ឡើងថៈ សុំឱេយចេៀង សុំឱេយាំ ឬធវើសកមមភពផេសេងៗ...ហើយអនកដេលាញ់ាំងោះតេូវធវើៅាមសំណូមពររបស់
កេុមដេលទទួលោគជ័យ។

 លុះដល់ពិន័យចប់ហើយ ទើបឱេយសិសេសាំអស់ចូលអងគុយាមកនលេងរៀងខលួនវិញ។ សូមបញាក់ថលេបេងនេះគេ
យកមកលេងភគចេើនៅពេលដេលាប់ផដើមថងេបើកវគគដំបូង   ដើមេបីបងកើនភពសនិទធាាល ពីពេះថងេបើកវគគដំបូង
នេះសិាាាមមិនាន់ាាល់គាជិតសនិទធទេ។
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 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
ាំបិតពូៅដេកោលឫសេសីម៉េតេ។ល។

       សនលឹកអុ៊តទី១(ារចិញវឹមាន់)

  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ពីទំហំទេុងាន់ដេលតេូវាងសង់គឺ៣កេាល/ម២

-សវេងយល់ពីអតថបេោជន៍របស់ទេុងាន់និងសង់ទេុងាន់ានោយខលួនឯង

   រំឭកមររៀនទី ១                                                                                           ១0 ាទី

ពិនិតេយមើលវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេ
ោកគេូអនកគេូពិភកេាសំណួរាមួយសិសេសដូចាងកេម៖

តើកនលេងចិញចឹមាន់តេូវានសភពដូចមដេចដើមេបីឱេយារចិញចឹមានលកខណៈសមសេប?
សិសេសាំគាឆលើយៈ
ទីកនលេងសមេប់ចិញចមឹាន់គឺៈដីទួលសេឡះាតុាាសលអានដើមឈើខលះៗ(មិនវលពេកមិនសេឡះពេក)
ទីកនលេងដេលតេូវជេើសរីសសថិតៅមិនឆាយពីផលូវដើរាកនលេងានសុវតដិភព។

     តើតេូវជេើសរីសទីកនលេងដូចមដេចដើមេបីឱេយារចិញចឹមាន់ានសុវតថិភព?សិសេសឆលើយៈ
-កនលេងានសុវតថិភពគឺៈ

-ជិតបេភពទឹក
-ាដីមិនលិចទឹកៅរដូវវសេា
-ដីៅមិនឆាយពីផលូវដើរ
-ានដើមឈើខលះៗ(ដើមេបីឱេយាន់ជេកមលប់ៅពេលថងេ) 

ម្រៀនទី ២ៈ របៀបសង់ទុ្ងាន់

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់
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ចំណងជើងមររៀនទី ២ៈ របៀបសង់ទរុងមាន ់                       ៤0 ាទី

      ថងេនេះរៀនពីរបៀបសង់ទេុងាន់ៈគេូឱេយសិសេសគូររូបាមារនឹកឃើញអំពីទេុងាន់

   

 ចេកសនលឹកអុ៊តទី១ដល់សិសេសាំងអស់ពិនិតេយមើលលំាំាងសង់ទេុងាន់
 តើារសង់ទេុងាន់តេូវធវើៅលើទីាំងានលកខណៈដូចមដេច?
 គួរសង់ទេុងៅលើដីទួលដេលានខេយល់ចេញចូលានលអ មិនសើម មិនលិចទឹក និងមិនឆាយពីផទះ តេមិនឱេយ
ាប់និងផទះទេ។ ទេុងាន់តេូវតេានដំបូល និងជញាំងារារកំៅ និងភលៀងឱេយានលអពេមាំងរៀបចំឱេយានធនើរ
សមេប់ាក់សំបុកឱេយាន់ពងនិងទេនំសមេប់ឱេយាន់ដេកផេសេងពីកនលេងពង។

តើារាងសង់ទេុងាន់ានអតថបេោជន៍អវីខលះ?
ារាងសង់ទេុងាន់ានអតថបេោជន៍ដូចាៈ

-ាន់កេបពងនិងភាស់កូនទទួលផលានលអ
-ាយសេួលកនុងារសាាតនិងធវើអាម័យ
-ាត់បនថយៅពេលដេលាន់ឡើងទេនំវប៉ះទងគិចគា
- ាត់បនថយនូវជំងឺផេសេងៗ
-ាយសេួលកនុងារបេមូលាមកសមេប់យកមកធវើជី
-ាត់បនថយារាត់បង់ោយោរលួចឬសតវសុី(ឆកេាារសំោច...)
-ាយសេួលកនុងារាប់ាន់យកមកាក់វាក់ាំង
-ាយសេួលកនុងារាមានជំងឺនិងពេាាល(ទាាក់ពេូន)
-ាយសេួលកនុងារាប់យកៅលក់ដូចនេះបើចង់ចិញចឹមាន់ាំាច់តេូវធវើទេុងឱេយវ។

 តើរបៀបសង់ទេុងាន់តេូវានសភពដូចមដេច?
របៀបសង់ទេុងាន់តេូវានសភពដូចាងកេមៈ

-ទេុងាន់សង់បណាយថងេពីកើតៅលិច(បើាចធវើាន)
-ទេុងគួរានកំពស់១២០ស.មនិងតេូវានជញាំងនិងដំបូលសមេប់ារារកំៅថងេភលៀង

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់
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-គួរានកនលេងដេកៅផេសេងពីកនលេងពងនិងកនលេងរស់ៅ
-កមេលរាបធនើរឱេយាន់ដេកឃាតពីគា២-៣សមសថិតៅខពស់ពីដីហើយមិនតេូវាក់សំបុកពីកេមឡើយ
-ៅជុំវិញទេុងគួរតេាំលហុងបេងដើមេបីធវើាមលប់និងផលេជេុះមកដីានាន់ាយសុី។

តើតេូវរៀបចំទេុងាន់ានលកខណៈដូចមដេចខលះ?
ទេុងាន់តេួវរៀបចំឱេយាាត(សងួតានដំបូលានជញាំង)ានធនើរឬបងគងសមេប់ឱេយវទុំដេកហើយជៀសវង
មិនឱេយវដេកពីលើឬពីកេមគាឡើយដេលាហេតុបណាលាំឱេយឆលងជំងឺ។

តើាររៀបចំសំបុកឱេយាន់ពងតេូវធវើដូចមដេច?
មេាន់កនុងសេុកតេូវាររៀបចំសំបុកឱេយវពង៖

-សំបុកាចរៀបាថាក់ៗតេតេូវានជញាំងខ័ណឌដើមេបីកុំឱេយវចឹកគា។
-មេាន់កេបៅពេលដេលវពងានចំនួន៨-១២ពងរយៈ២១ថងេទេិីបាស់។
-សំបុកតេូវធវើមុនៅពេលាន់រកពង។
-សំបុកតេូវធវើពីរបស់ដេលសងួតដូចាសលឹកចេកចំបើងរំុារងវេលាក់កនុងធុងបងគីឬាំង
-សំបុកដេលសមសេបាមបចចេកទេសតេូវានទទឹង៣០សមបណាយ៤០សមនិងកំពស់៤០សមាក់
ភាប់ៅនឹងជញាំង។

គេូពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់ថ៖
ារាងសង់ទេុងាន់ានចេើនរបៀបាសេ័យៅាមោលបំណងនិងធនានរបស់អនកចិញចឹម។គេាចសង់
ទេុងាន់អំពីសាារៈដេលានសេប់ៅកនុងមូលាានដូចាកូនឈើឫសេសីសលឹកតាតវលលិ/រំាក់សេបូវ។ល។សាារៈ
ាំងនេះាយសេួលរកហើយចំណយបេក់អស់តិចតួចទៀតផង។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                       ៣0 ាទី
យកម៉េតេវស់និងោះបងាលដេលយើងានកំណត់រួចាសេច។
បណាយ៦ម៉ទទឹង៤មនិងកំពស់១.២០ម
ចូលរួមាងសង់ទេុងាន់ាមួយសិសេសដើមេបីអនុវតដឱេយានតេឹមតេូវ។

បញចប់មររៀន                                          ១0 ាទី

 សិសេសាំងអស់យកសៀវៅកត់តេខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀន។  បនដាងសង់ៅថងេបាាប់
រៀបចំឱេយហើយសេចទើបយកាន់មកាក់។
១.តើរបៀបសង់ទេុងាន់តេូវានសភពដូចមដេច?

២.តើតេូវរៀបចំទេុងាន់ានលកខណៈដូចមដេចខលះ?

បណាំផញើៈ
-បើចិញចឹមាន់ាំាច់តេូវធវើទេុងពេះាយសេួលាមានាចាក់ាន៥កេាលកនុង១ម៉េតេារ៉េ
-កនលេងចិញចឹមតេូវានមលប់សមេប់ឱេយាន់ជេកៅពេលថងេនឹងាំលហុងបេងៅកេបេរោះាារលអបេសើរ។

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់
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ារវយតមលេៈ
-តើារសង់ទេុងាន់ានសភពដូចមដេច?
-ហេតុអវីានាយើងរៀបចំកនលេងឱេយាន់ដេកៅផេសេងពីកនលេងាន់ពង?
-តើកនុង១ម៉េតេារ៉េាចាក់ាន់ចិញចឹម(ាន់សេុក)ានបុ៉ាោនកេាល?
-តើារសង់ទេុងាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?

លរបរងសិករសាៈ  លរបរងរាវបងកង         ១០ ាទី

ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូលៅកនុងថាក់ឬៅកេថាក់ក៏ានហើយជេើសរីសអនកសម័គេចិតដចំនួន១ាក់
មកឈរៅកណាលកនុងចំណមសិសេសាំងអស់។បាាប់មកយកកេាចងមុខ១ាក់ោះឱេយជិត(មិនឱេយមើលឃើញ
ទេ)រួចហើយឱេយសិសេសាាក់ដេលចងមុខោះដើរាវរកអនកដេលឈរៅជុំវិញបើាប់ានអនកណមួយតេូវយកកេា
ពីអនកមុនមកចងមុខអនកថមីវិញមដងហើយដើរាវរកាប់អនកដេលឈរជុំវិញដូចមុនដដេល។ផទុយៅវិញបើអនកចងមុខ
ោះាប់គេមិនានទេៅធវើសកមមភពរហូតដល់ឈប់លេង។

រូបទេង់ាន់

រូបសំបុកាន់
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    រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
          មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់។
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន

  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-អនុវតតារចិញចឹមាន់ោយខលួនឯង
-សវេងយល់ពីរបៀបថេរកេាាន់ានលអ

ម្រៀនទី ៣ៈ របៀបចិញចឹមាន់

រំឭកមររៀនទី ២ៈ របៀបសង់ទរុងមាន់                                                                      ១0 ាទី
 ោកគេ/ូអនកគេពិូនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

    តើរបៀបសង់ទេុងាន់ានសភពដូចមដេច?សិសេសាំគាឆលើយៈ
     របៀបសង់ទេុងាន់ានសភពដូចាងកេមៈ

-ទេុងាន់សង់បណាយថងេពីកើតៅលិច(បើាចធវើាន)
-ទេុងគួរានកំពស់១២០ស.មនិងតេូវានជញាំងនិងដំបូលសមេប់ារារកំៅថងេភលៀង
-កមេលរាបធនើរឱេយាន់ដេកឃាតពីគា២-៣សមសថិតៅខពស់ពីដីហើយមិនតេូវាក់សំបុកពីកេមឡើយ។
-ៅជុំវិញទេុងគួរតេាំលហុងបេងដើមេបីធវើាមលប់និងពេលផលេជេុះមកដីាចានាចំណីាន់។

      តើតេូវរៀបចំទេុងាន់ឱេយានលកខណៈដូចមដេចខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
ទេុងាន់តេូវរៀបចំឱេយាាត(សងួតានដំបូលានជញាំង)ានធនើរឬបងគងសមេប់ឱេយវទុំដេកហើយជៀសវងមិន
ឱេយដេកលើឬកេមគាឡើយ។គួររៀបចំកនលេងដេកៅផេសេងពីកនលេងពង។
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ចំណងចើងមររៀនទី៣ៈ របៀបចិញចឹមមាន ់                         ៤0 ាទី
សរចកដីផដើម
សរសេរចំណងជើងមេរៀនលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀន។បាាប់មកគេូសួរសិសេសហើយឱេយ
សិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មដងៗដើមេបីសរសេរោបល់របស់គេៅជុំវិញចំណងជើងមេរៀនអំពីខលឹមារសំាន់ៗ
ដេលានាក់ទងនឹងមេរៀន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសានភបាាានកនុង
ារបញចេញោបល់។

 តើារចិញចឹមាន់តេូវារសាារៈអវីខលះ?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

តើរបៀបផដល់ចំណីឱេយាន់ានបុ៉ាោនយាង?
ារផដល់ចំណី
ចំណីគេប់គេន់ានន័យថាន់សុីឆអេតហើយានគុណភពសេបៅាមតមេូវារសមេប់លូតាស់និងាររស់
ៅ។ាទូៅាន់ជំទង់១កេាលតេូវារបរិាណចំណីសរុបបេហេល១០០កេកនុង១ថងេ។ៅពេលាន់ានាយុពី
១-១៥ថងេដំបូងគួរផដល់ចំណី៤-៥ដងកនុង១ថងេលុះដល់កេយមកាចបនថយមកៅតេឹម២-៣ដងវិញកនុង១ថងេ។

 ចំោះកូនាន់ដេលទើបនឹងាស់ភាមតេវូបងអត់ាារវរយៈពេលយាងតិចបំផុត១២មាងពេះកនងុខលនួរបស់វ
ៅានារាតុនេស៊ុតពណ៌លឿងដេលាចំណីបមេុងសមេប់ចិញចឹមជីវិតៅឡើយ។បេសិនបើយើងរហ័សផដល់
ចំណីឱេយវសុីពេកោះបណាលឱេយវអួលចំណីាាប់។ ចំណីសមេប់កូនាន់ាចំណីដេលាយសេួលរាយម៉ដឋគេ
ប់លអិតៗដូចាៈកនទក់ចុងអងករោតកិនាដើម។

 ចំណីសមេប់ាន់គួរាក់ៅកនុងសនូក៉ហើយាយចូលគានូវបេភេទចំណីាតិអងករាតិាច់ាតិបនលេបេតងនិង
អំបិលបនដិចផង "។អនកចិញចឹមគួរផាស់បដូរទាាប់ពីារឱេយសេូវអងករោយាចឱេយសុីចំណីៅាាារាយផេសំរួច
សេចដូចា ចុងអងករ បនលេពណ៌បេតង តេកួន/ចកាយាវិញ  ពេះវាចជួយសនេសំ ក៏ដូចាាត់បនថយនូវារ
ចំណយរបស់អនកៅលើចំណីហើយវក៏ាចជួយឱេយាន់របស់អនកានារលូតាស់ឆប់រហ័សនិងានសុខភព
លអ។យើងាចបេើបេស់បរិាណអងករ/ចុងអងករសេូវឬកនទក់សមើនឹងបរិាណបនលេសមេប់ផដល់ឱេយាន់ធំ។   
 ារចិញចឹមាន់ាន២របៀប
 ១.ចំោះកូនាន់ៈាន២របៀបគឺោយមេបណតើរកូននិងាមរបៀបធវើាជីវកមម។

របៀបចិញចឹមាន់ថាំពេាាល

បចចេកទេស ចំណីគេប់គេន់

វាក់ាំង

អាម័យគុណភពចំណី
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 - ចិញចមឹោយមេបណតើរៈមេាន់កនងុសេកុជួយកូនវកនងុាររកចំណីារារានភលៀងខេយល់ារារសតវដទេទៀត
មកយយីកូនរបស់វពេលកូនានាយុពី៣-៤ខេមេាន់ឈប់បណតើរកូនរួចាប់ផដើមពងាាថមី។
 -ៅពេលដេលកូនលើកកេយានាយុ១ឬ២ថងេយើងបេមូលផដុំាមរបៀបធវើាជីវកមមវិញបេសើរាងចំោះ
កូនាន់តេូវានភលើងជួយាកំៅឱេយវផង។ធវើរបៀបនេះមេាន់ឆប់រកឈោលនិងពងបនដទៀត។
 ២.ចំោះាន់ជំទង់ៈាប់ពីកូនាន់ាយុាន២ខេឡើងៅមិនតេូវារកំៅទៀតឡើយ។លកខណៈញីឈោល
ក៏បាាញឱេយឃើញចេាស់ថាន់ឈោលភគចេើនឆប់ធំាងាន់ញី។  ពេលនេះតេូវបំបេការចិញចឹមាន់ញីចេញ
ពីាន់ឈោល(ចំោះារចិញចឹមពូជាន់បរទេសឬចិញចឹមទុកពូជ)។   បុ៉នដេបើចិញចឹមាន់យកាច់វិញាចចិញចឹម
រហូតដល់១០-១២សាាហ៍ដេលធំលមមាចលក់ាន។
 -ារចិញចឹមរបៀបធវើាជីវកមមៈតេូវានអាម័យានវាក់ាំងារារនិងចំណីផេសំៅាមបចចេកទេសទីកនលេង
សេឡះានខេយល់ចេញចូលសមសេប។
 -តើរៀបចំកនលេងកេទេុងដូចមដេច?ៅកនុងទេុងាន់តេូវោសសាាតឱេយានញឹកាប់ជៀសវងកើតសេមើល
និងជំងឺផេសេងៗ។ចំណេកឯៅាងកេទេុងវិញតេូវជីករណានិងាក់សំាមធវើាកំបុ៉សតាន់ពីពេះាន់ចូល
ចិតដកាយរកចំណីបនថេមាមទីកនលេងផេសេងៗ។ បេសិនបើៅជិតៗផទះគោនកនលេងឱេយវាយទេ វនឹងដើរៅឆាយពី
ផទះដេលាំឱេយាត់បង់ោយកាាផេសេងៗ។ដូចនេះអនកគួររៀបចំកនលេងឱេយាន់សមេប់ាយដេលៅថកំបុ៉សតាន់។

-សនូកទឹកនិងសនូកចំណីៈ
ៅកនុងទេុងឬកេបេរទេុងតេូវានសនូកទឹកនិងសនូកចំណីសមេប់ាក់ទឹកនិងចំណីឱេយានាាតលអ។ពីពេះារឱេយ
ចំណីៅលើដីវាយនឹងទទួលជំងឺផេសេងៗាពិសេសពពួកពេូន។សនូកទឹកនិងសនកូចំណីធវើពីបំពង់ឫសេសីាត់ាកង់ៗ
តេូវឱេយានថាំងៅចុងសងាងរួចយើងពុះៅតេង់ាច់កណាល១ចំហៀងតេមិនឱេយាច់ថាំងសងាងឡើយដើមេបី
ជួយទប់ចំណីកុំឱេយកំពប់។ៅពេលាក់ចំណីកនុងសនូកកុំឱេយលើសពីាក់កណាលសនូកជៀសវងចំណីកំពប់។សមេប់
ាន់ធំសនូកទឹកនិងសនូកចំណីតេូវពេយួរៅជញាំងទេុងឱេយផុតពីដីកំពស់១០សម។ាន់ធំ៤កេាលតេូវារទឹកាាត
១លីតេកនុង១ថងេ។សនូកទឹកនិងសនូកចំណីសមេប់ាន់ធំនួន១០កេាលគួរានបេវេង១.៥០មតេូវសាាតាល់
ថងេហើយឧសេាហ៍ាក់ទឹកបើកនលេងោះសើមពេកគួរតេបដូរៅកនលេងផេសេងតេកុំបដូរឱេយឆាយលើសពី៣-៥មពីកនលេង
ដើម។ៅរដូវបេំងចំោះទឹកតេូវតេំសំបកគរសា វ័លលិពេជេ។ល។ដើមេបីារារជំងឺដេលនឹងាចកើតានដូច
ាៈាសននោគទល់ាមកាដើម។

 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់ៈ
 បចចេកទេសចិញចឹមាន់ាមធមមាតិ ាារអនុវតដោយានបេមូលផដុំ នូវទាាប់ចិញចឹមាមយថផលនិងបចចេក
ទេសាមញញៗដើមេបីឱេយាន់ានសុខភពលអលូតាស់ានលឿននិងមិនសូវានារាត់បង់។ាមរយៈារ
ចិញចឹមនេះយើងានចំណយថវិាតិចតួចបំផុតលើារបេើបេស់នូវធនានពូជាន់ចំណីនិងថាំារារ។

ៅពេលាន់រកពងយើងរៀបចំសំបុកឱេយមេាន់គេប់ៗកេាលោយាក់ថាំជក់ឬសលឹកសាៅាតសំបុកដើមេបី
ារារសេមើល។
-ពេលាន់កេបឧសេាហ៍បងវិលពងដើមេបីឱេយវទទួលកំៅសមើគាពងាំងោះនឹងាស់សមើគាដេរ។
-ៅរដូវបេំងធវើសំបុកឱេយសដើងរដូវវសេាតេូវធវើសំបុកឱេយកេស់និងជេ
-ធវើអាម័យសាាតទេុង១ថងេមដងដើមេបីារារកុំឱេយានជំងឺឆលង
-ទាាក់ពេូនោយបេើាាខចីពុះា៨ចមេៀកបញចេក១កេាល១ចមេៀកធវើរៀងាល់ខេ។
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-ពេលាន់ចូលដេកអស់តេូវសាាតសនូកទឹកនិងសនូកចំណីរួចាក់ាថមី។
-ពិនិតេយាមានមើលាន់ណសងេស័យថឈឺតេូវាប់វចេញ។
-តេំទឹកសំបកគរបណតូលពេជេសំបកសាគល់សលឹកគេសករតាតនិងមេថាំទុកឱេយាន់ផឹក។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                          ៣0 ាទី
 ៅសាាហ៍កេយយើងរៀនអំពីផេសំចំណីឱេយាន់ តេយើងដឹងថ តើតេូវានអវីខលះ? សូមាមានាំងអស់គា

ោកគេូ អនកគេូានសរសេរៅលើកេាសានាកេយ៖ ចុងអងករ អំបិល សំបកខេយង/ខៅ ផលេសលេង អំពិលទុំ បនលេ
ផាសទីកកនទក់ ដុំថម ...សរសេរឱេយានចេើនហើយឱេយសិសេសរីសយកាាក់មួយៗ។កេយពីសិសេសរីសយកានាាក់
មួយរួចហើយបាាប់មកគេូក៏សេកថផេសំចំណីាន់សិសេសាន់ផាំងអកេសរ(ដេលាចផេសំចំណីឱេយាន់ាន) រត់ៅផតុំ
គាាំងអស់គាពិនិតេយមើលតើតេឹមតេូវឬទេ?ពិនិតេយរួចហើយមកកនលេងដើមវិញ។បាាប់មកគេូសេកថ "មិនតេូវារ 
ចំណីាន់ទេ"
សិសេសាន់ផាំងអកេសរ ដេលាន់មិនាចសុីានោះ រត់ៅផតុំគា រួចពីនិតេយមើល តើតេឹមតេូវដេរឬទេ? 
       លេបេងនេះាចលេងានចេើនារ ដើមេបីឱេយសិសេសានារចងា។ំ
គេូដឹកាំសិសេសអនុវតដាក់សដេងដូចាារផដល់ចំណីទឹករៀបចំសាាតកនលេងកូនាន់កនលេងាន់ធំដេកកនលេងាន់
ពងនិងសាាតសនូកទឹកសនូកចំណី។

បញចប់មររៀន                                          ១0 ាទី
ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ
ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។
       សំណួរៈ១.តើរៀបចំកនលេងាងកេទេុងាន់ដូចមដេច?
២.តើារចិញចឹមាន់ានបុ៉ាោនរបៀប?

យកលអគេូាត់ចេងសិសេសាពិសេសកេុមបេឹកេាកុាររៀបចំពិនិតេយាមានថេាំាន់។ាពិសេសតេូវពនេយល់
សិសេសថយើងតេូវពិនិតេយមើលរៀងាល់ថងេ។បេសិនបើឃើញអវីមួយមិនលអតេូវតេបំពេញបនថេមភាមបើមិនធវើដូចនេះ
ាន់នឹងាចាត់អស់។
តេូវរៀបចំសិសេសថេាំៅថងេឈប់សមេកផងដេរបើមិនធវើដចនេះទេកងកេបនឹងាត់អស់។
ាាងាមានារចិញចឹមាន់៖                                    

ថងេ ច័នទ អាារ ពុធ ពេហសេបត៍ សុកេ សរ៍ ាទិតេយ
ចំណីសល់បុ៉ាោន?
សាាតសនូកទឹក/ចំណី
ាក់ទឹក/ចំណី
សាាតទេុងាន់
ពិនិតេយជញាំង/ាារ
ពិនិតេយកំបុ៉សតតាន់
...
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លរបរងសិករសា ៈ  ទរវតាថា              ១0 ាទី

       ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូលហើយានាាក់ឈរៅកណាលវង់ធវើាទេវាហើយនិយយថៈលើកជើង
ឆវេង អនកដេលឈរៅជុំវិញតេូវតេលើកជើងឆវេងាមទេវាថ ឱេយលើកដេាាំ តេូវតេលើកដេាាំាមទេវាថ ឱេយ
បេរមុខៅឆវេងតេូវតេធវើាមឱេយដូចទេវាថាំងអស់។ចំោះសកមមភពដេលទេវានិយយឱេយាប់គឺចង់ឱេយធវើ
សកមមភពអវីក៏ានដេរដើមេបីឱេយានអនកខុស។
ផទុយៅវិញបើានអនកណមួយធវើខុសពីទេវានិយយគឺអនកោះានកំហុសាប់យកមកឱេយឈរៅកនុងវង់
ដើមេបីឱេយជួយតេួតពិនិតេយមើលអនកធវើខុសថេមទៀត។
លុះទេវាឱេយធវើសកមមភពាន៦ៅ៧ដងអនកានកំហុសតេូវតេពិន័យឱេយាំឱេយចេៀងឱេយ...ៅាមសំណូមពរ
អនកឈរជុំវិញ។ដើមេបីាំុងពិធីនេះឱេយាន់តេសបេាយអនកឈរជុំវិញចេៀងអនកៅកណាលាំឬអនកៅកណាលចេៀង
ផងាំផងក៏ានដេរ។

ការណរនាំរបស់គរូៈ មររៀនទី ៣

ារធំាត់របស់ាន់ៈ
ក.ារធំាត់កនុងស៊ុត
បាាប់ពីពងចេញពីមេវតេូវាររយៈពេល២១ថងេសមេប់ធំាត់(ចេើនាងឬតិចាង៣ថងេ)។
កំៅនឹងជួយ
ឱេយាន់ធំាត់កនុងស៊ុតាបនតបាាប់ៈ
ថងេទី៤ៈកកើតចំណុចខោតេមិនាចមើលឃើញបេសិនបើស៊ុតបេក
ថងេទី៧ៈមើលឃើញសសេាមាចេើនៅកនុងដុំខោ
ថងេទី៩ៈសសេាមាចេើនកើនឡើងនិងដុំខោរីកធំ
ថងេទី១២ៈកកើតកូនទំហំបុ៉នាក់និងឃើញសសេាមចេាស់ជុំវិញ
ថងេទី១៧ៈមួយភគបីៅកនុងស៊ុតកដុំខោារូបាងាន់ចេាស់ាស់
ថងេទី២០ៈធំាត់ពេញកនុងស៊ុត
ថងេទី២១ៈាស់ចេញពីស៊ុត
ខ.ារធំាត់របស់ាន់
ាររីកលូតាស់របស់ាន់ាន៥ដំណក់ាលដូចាស៊ុតាស់ាន់ជំទង់ាន់មេឬឈោលនិងាន់ាស។
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ម្រៀនទី ៤ៈ របៀបផ្សំចំណីាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
        មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
កនទក់ម៉ដឋចុងអងករោតកេហមសំបកខេយងខៅបុកអំបិល។ល។
ផូសទ័រវដតជីវិតនេស៊ុតាន់

  វតថុបំណងៈ 
       ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ផេសំចំណីាន់ោយខលួនឯង
-ផដល់ចំណីៅាមបេភេទាន់។

រំឭកមររៀនទី ៣ៈ របៀបចិញចឹមមាន ់                    ១0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖
           

   តើតេូវរៀបចំកនលេងាងកេទេុងាន់ដូចមដេច?សិសេសាំគាឆលើយៈ
      ទីកនលេងាងកេទេុងាន់ានរៀបចំៈ
 ៅកនុងទេុងាន់តេូវោសសាាតឱេយានញឹកាប់ជៀសវងកើតសេមើលនិងជំងឺផេសេងៗ។ចំណេកឯៅាង
កេទេុងវិញ តេូវជីករណានិងាក់សំាមធវើាកំបុ៉សតតាន់  ពីពេះាន់ចូលចិតដកាយរកចំណីបនថេមាមទីកនលេង
ផេសេងៗ។បេសិនបើៅជិតៗផទះគោនកនលេងឱេយវាយទេវនឹងដើរៅឆាយពីផទះដេលាំឱេយាត់បង់ោយកាាផេសេងៗ
។ដូចនេះអនកគួររៀបចំកនលេងឱេយាន់សមេប់ាយដេលៅថកំបុ៉សតាន់។
     

     តើារចិញចឹមាន់ានបុ៉ាោនរបៀប?សិសេសាំគាឆលើយៈ
      ារចិញចឹមាន់ាន២របៀបៈ
១.ចំោះកូនាន់ៈាន២របៀបោយមេបណតើរកូននិងាមរបៀបធវើាជីវកមម។
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 - ចិញចឹមោយមេបណតើរៈ មេាន់កនុងសេុកជួយកូនវកនុងាររកចំណី ារារានភលៀងខេយល់ ារារសតវដទេ
ទៀតមកយយីកូនរបស់វ។ពេលកូនានាយុពី៣-៤ខេមេាន់ឈប់បណតើរកូនរួចាប់ផដើមពងាាថមី។
 -ៅពេលដេលកូនលើកកេយានាយុ ១ ឬ២ថងេយើងបេមូលផដុំាមរបៀបធវើាជីវកមមវិញបេសើរាង។
ចំោះកូនាន់តេូវានភលើងជួយាកំៅឱេយវផង។ធវើរបៀបនេះមេាន់ឆប់រកឈោលនិងពងបនដៅទៀត។
 ២.ចំោះាន់ជំទង់ៈាប់ពីកូនាន់ាយុាន២ខេឡើងៅមិនតេូវារកំៅទៀតឡើយ។លកខណៈញីនិង
ឈោល ក៏បាាញឱេយឃើញចេាស់ថ ាន់ឈោលភគចេើនឆប់ធំាងាន់ញី។ ពេលនេះតេូវបំបេការចិញចឹមាន់
ញីចេញពីាន់ឈោល(ចំោះារចិញចឹមពូជាន់បរទេសឬារចិញចឹមទុកពូជ)។
បុ៉នដេបើចិញចឹមាន់យកាច់វិញាចចិញចឹមរហូតដល់១០-១២សាាហ៍ដេលធំលមមាចលក់ាន។ 

ចំណងជើងមររៀនទី ៤ៈ របៀបផរសំចំណីមាន ់                ៤0 ាទី

បិទផាំងផូសទ័រវដតជីវិតរបស់ស៊ុតាន់ៅលើាារខៀនរួចសួរសំណួរៅសិសេសដូចាងកេម

´ោកគេូ/អនកគេួសួរសំណួរៅសិសេស
តើវដតជីវិតរបស់ស៊ុតាន់ានបុ៉ាានថងេ?

 គេូសួរសំណួរៅឱេយសិសេស ដេលាក់ទង វដតជិវិតាន់
       បាាប់មកឱេយសិសេសឡើងពនេយល់ៅលើផាំងរូបាព។

´តើអនកពិនិតេយានបុ៉ាោនដំណក់ាល?
ាន៨ដំណក់ាលៅកនុងរូបភព
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   របៀបផ្សំចំណីាន់៖
តើារធវើមេចំណីបំប៉ននិងមេថាំបាារជំងឺរៀបចំដូចមដេច?

       ារធវើមេចំណីបំប៉ននិងមេថាំបាារៈ
ដើមេបីបងកើនបេសិទធភពនេារលូតាស់និងធន់ទេំៅនឹងជំងឺឆលងផេសេងៗយើងាចធវើមេចំណីនិងមេថាំដើមេបី

បំប៉នាន់របស់អនក។បេភេទចំណីនិងមេថាំនេះានលកខណៈាយសេួលកនុងារធវើោយារាតុផេសំាយសេួលរក
ដូចាបនលេផលេឈើគេប់បេភេទ...។វិធីាសដេទូៅសមេប់ផលិតមេនេះានដូចតៅៈ
-វតថុាតុដើម

ារាតុសេស់ានៈបនលេសេស់មើមរុកខាតិផលេឈើ។ល។ចមេុះគាយក៣ភគ
សករតាត១ភគ

-វិធីាសេតអនុវតត
       យកវតថុាតុដើមាំងអស់មកចេបល់ចូលគាឱេយសពវ

ចេកចូលកនុងកេវឬធុងដេលានគេបបិទឱេយជិតកុំឱេយខេយល់ចេញចូលាន
រកេាទុកកនងុកនលេងមលប់រយៈពេលយាងតិច១៥ថងេនិងឧសេាហ៍បើកបញចេញខេយល់១ថងេមដងដើមេបីារារកំុឱេយផទះុ។

-វិធីបេើ
ៅពេលាតុផេសំាំងោះាច់ានលអវនឹងចេញាតិហើយានកលិនឈងុយនិងរសាតិជូរបេហេលកេូចឆោរ។
យកមេដេលាទឹកកកើតឡើងៅកនងុដបោះមកាយាមួយនឹងទឹកឱេយាន់ផឹកឬាយាមួយចំណីឱេយាន់

សុីារៀងាល់ថងេោយបេើកមេិត១%។ឧាហរណ៍ៈកនុងចំណី១០០គកេឬទឹក១០០លីតេយើងាយាមួយ
នឹងមេោះ១លីតេ។បើចំណី១គកេឬទឹក១លីតេយើងាយាមួយនឹងមេោះចំនួនតេ១សេសេទេ។

 ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់
        តើរបៀបផេសំចំណីឱេយាន់ានរូបមនដដូចមដេច?
        ារចិញចឹមរបៀបធវើាជីវកមមៈចំោះារផេសំចំណីាមរបៀបធវើាជីវកមមាមរូបមនដដូចាងកេមៈ
        

បេភេទចំណី សមេប់កូនាន់% សមេប់ាន់ពង% សមេប់ាន់ាច់%
កនទក់ម៉ដឋ ១០ ២៩.៥ ៣០.១៥
ចុងអងករ ១០.៨ ៥ ១០
ោតកេហម ៤២ ៣០ ៣០
ាកសណតេកសៀង ១២ ១០ ១០
តេីបុក ២០ ២០ ១៥
សំបកខេយង/ខៅ/លៀសបុក ៤ ៥ ៤
អំបិល ០.២ ០.៥ ០.៥

បេសិនបើអនកចិញចឹមពុំានលទធភពទិញចំណីផេសំសេចានឬៅតំបន់ាច់សេយលយើងាចរកចំណីាម
ធមមាតិដូចាៈ
ដើមដំឡូងាាមើមតេវដើមដំឡូងមីចិញៅេំឱេយលអិតាលឱេយសងួតដើមេបីទុកានយូរ
បនលេសលឹកបេតងសលឹកកទមពទេសតេកួន



-16-

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់

គេប់សណតេកាយគេប់សណតេកសៀងចុងអងករោត
សតវលអិតតូចៗដូចាៈដងកូវកណតៀរកណតូបសេមចជនលេន។ល។
ទឹកាវតថុសំាន់ណស់កនុងារចិញចឹមាន់សនូូកចំណីនិងទឹកតេូវឱេយានអាម័យ។

រូបមនដផេសំចំណីឱេយាន់ដេលាយបំផុតៈ
គេប់ោតកេហមកិនឬចុងអងករ៤កំបុ៉ង
កនទក់១កំបុ៉ងកនលះ
មេៅតេី១កំបុ៉ង
ាកាច់ដូងសងួត១កំបុ៉ងកនលះ
សលឹកកទមពទេស១កំបុ៉ង
អំបិល១ាាបពេាយ
សំបកគេំលៀសបុកឱេយម៉ដឋ១ទូកដេ(ចេបល់ាយចូលគាឱេយសពវរួចាក់ឱេយសុី)

សកមមភាពសំខាន់ៗ                          ៣0 ាទី
ាំងអស់គារៀបចំអនុវតដផេសំចំណីាន់ៅាមរូបមនដដេលានពិភកេារួចហើយ។
       គេូដឹកាំសិសេសអនុវតដាក់សដេងកនុងារផេសំចំណីាន់និងធវើមេថាំសមេប់ាយាមួយចំណីដើមេបីឱេយសិសេស
ាយយល់និងាយចងាំ។

បញចប់មររៀន                                             ១0 ាទី
  ាំងអស់គាយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀន និងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើល និងឆលើយៅផទះ។
ដើមេបីឱេយចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។

       សំណួរៈ១.តើារធវើមេចំណីបំប៉ននិងមេថាំបាារជំងឺានអវីខលះ?
២.តើរូបមនដផេសំចំណីឱេយាន់ដេលាយបំផុតានអវីខលះ?

បណាំផញើៈតេូវចេះផេសំចំណីណដេលាយរកៅកនុងមូលាាន។
សលឹកបនលេពណ៌បេតងានាសំាន់ណស់។វានឥទធិពលចេាច់ោះវៀននិងជួយរុញាមកមកកេ(ារ
ារជំងឺទល់ាមក)មេាាងទៀតាតិបនលេារារកុំឱេយាន់ចឹកសុីោមគាវ។

ារណ្ាំគូ្៖ 
ដើមេបីរស់ៅនិងលូតាស់ានលអាន់តេូវារចំណីាារារាតុចិញចឹមនិងទឹកសមេប់ារលូតាស់ដូច
មនុសេសយើងដេរ។បេភេទចំណីាារដេលាន់តេូវារានាំងអស់៤កេុមសំាន់ៗៈ
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លរបរងសិករសា ៈ  ខលរងចាប់កូនមាន់              ១0 ាទី
ចេកសិសេសា២កេុមឈរាជួរោយមេកេុមនិងមេកេុមឈរទល់មុខគាចាាយពីគាបេហេល

៣ម៉េតេ។កេុមនីមួយៗឈរឱបចងកេះគាឱេយាប់ាំងពីមេកេុមរហូតដល់អនកៅចុងកេយបងអស់អនកដេលឈរមុខ
គេគឺាមេខលេងផងាមេាន់ផងហើយអនកដេលៅកេយគេបងអស់គឺាកូនាន់។មេកេុមនេះបើៅកនុងកេុមខលួន
ឯងធវើាមេាន់បុ៉នដេបើបេឆំងាមួយកេុមគេគឺធវើាមេខលេង។
 កេយពីានរៀបចំរួចអនកាំងអស់គាសេកឡើងថ ៉ខលេងាប់កូនាន់ ៉បាាប់មកមេខលេងាមកេុមនីមួយៗ
រិះរកៅាប់កូនាន់ៅកេុមគេឱេយានបុ៉នដេមេកេុមរបស់គេោះក៏ានដើរតួាមេាន់ផងដើមេបីារារកូនាន់របស់
គេៅាងកេយដេរដូចនេះមេកេុមនេះដើរាប់កូនាន់គេនិងារារកូនាន់ខលួងឯង។

សូមបញាក់ថៅពេលធវើសកមមភពសាជិកកនុងកេុមនីមួយៗឱបចងកេះបនដគាឱេយាប់មិនឱេយាច់គាទេបេសិន
បើកេុមណាច់គាានន័យថកេុមោះាញ់គេហើយ។

 ក.កេុមាារាតិាច់ឬបេូតេអីុន(ាារាងសង់)
ាតិាច់ានតួាទីាំាច់សមេប់បងកើតនិងជួសជុលោសិាឱេយរកេាសកមមភពៅធមមានិងដើមេបីបងកើតពង
ោមហើយវជួយឱេយាន់ានារធំាត់លឿននិងពងានធំលអ។បេសិនបើគោនាារាតិាច់ទេាន់មិនាច
លូតាស់ធំាត់ានលឿននិងធន់ទេំនឹងជំងឺានលអទេ។ាារាតិាច់ដេលានៅជុំវិញខលួនកសិករាន
ដូចាៈជនលេនតេីមេៅតេីកំពឹសាច់ខេយងពពួកសតវលអិតដូចាៈកណតូបចងេិតមេភលៀងកណតៀរដងកូវ...។
កេពីាារាំងនេះាតិាច់ក៏ានៅកនុងរុកខាតិដេរដូចាពពួកគេប់ធុញញាតិសណតេកសៀងសណតេកាយ
សណតេកអងគុយសណតេកអងេ។ល។
 ខ.កេុមាារផដល់កំៅឬាមពលៈ
តួាទីសំាន់របស់កេុមាារកំៅគឺជួយបងកើតកំៅចូលរួមកនុងចលាាររំាយសំោគាារនិងសមេប
សមេួលសកមមភពនិងចលាផេសេងៗរបស់ាន់។ាារបេភេទនេះានដូចាៈាតិាាញ់មេៅសករាកដូង
សណតេកដីកនទក់ោតសេូវដំឡូងឈើដំឡូងាា។ល។
 គ.កេុមាារាតិរ៉េៈ
ាតិរ៉េសំាន់ាំាច់កនុងារជួយបងកើតឆអឹងាមោមនិងសំបកពង។ាារបេភេទនេះានមកពីសំបកខេយង
ខៅគេំលៀសបុកនិងអំបិល...។ាលណាន់ខវះាតិរ៉េាពិសេសាល់សេយូមនឹហបណាលឱេយឆអឹងទន់ោោត
ាយាក់កេិនមិនាយធំសំបកពងសដើងាយបេកឬាកពងហើយចឹកពងខលួនឯងសុី។                                   
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ម្រៀនទី ៥ៈ របៀបធវើកំប៉ុសតាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
ចបាប់បងគីាំបិតសមេម/កំទេចចំបើង/អាាម។ល។
ផូសទ័រចិញចឹមាន់

  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-សវេងយល់ពីារបេោជន៍នេារធវើកំបុ៉សតាន់
-ចេះធវើកំបុ៉សតាន់ោយខលួនឯង។

រំឭកមររៀនទី ៤ៈ របៀបផរសំចំណីមាន់               ១0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖
   តើារធវើមេចំណីបំប៉ននិងមេថាំបាារជំងឺានអវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
      វតថុាតុដើមសមេប់ធវើមេចំណីបំប៉ននិងមេថាំបាារជំងឺានៈ

ារាតុសេស់ានៈបនលេសេស់មើមរុកខាតិផលេឈើ។ល។ចមេុះគាយក៣ភគ
សករតាត១ភគ

    តើរូបមនដផេសំចំណីាន់ដេលាយបំផុតានអវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ រូបមនដផេសំចំណីាន់ដេលាយបំផុតាន
គេប់ោតកេហមកិនឬចុងអងករ៤កំបុ៉ង
កនទក់១កំបុ៉ងកនលះ
មេៅតេី១កំបុ៉ង
ាកដូងសងួត១កំបុ៉ងកនលះ
សលឹកកទមពទេស១កំបុ៉ងអំបិល១ាាបពេាយ
សំបកគេំលៀសបុកឱេយម៉ដឋ១ទូកដេ(ចេបល់ាយចូលគាឱេយសពវរួចាក់ឱេយសុី)



-19-

    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់

ចំណងជើងមររៀនទី៥ៈ របៀបធវើកំប៉ុសតមាន ់                ៤0 ាទី
សរចកដីផដើម
      សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀន។បាាប់មកគេូសួរសិសេសហើយ
ឱេយសិសេសឡើងមកាារខៀនាាក់មដងៗដើមេបីសរសេរោបល់របស់ គេៅជុំវិញចំណងជើងមេរៀនអំពីខលឹមារានៗ
ដេលាក់ទងនឹងមេរៀន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសាភពាាានកនុងារបញចេញ
ោបល់។

 តើរបៀបធវើកំបុ៉សតាន់តេូវារសាារៈអវីខលះ?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

      

តើរៀបចំកំបុ៉សតាន់ដូចមដេច?
 ៅកនុងទេុងាន់តេូវោសសាាត  ឱេយានញឹកាប់ជៀសវងកើតសេមើលនិងជំងឺផេសេងៗ។  ចំណេកឯៅ
កេទេុងវិញ តេូវជីករណា និងាក់សំាមធវើាកំបុ៉សតាន់ ពីពេះាន់ចូលចិតដកាយរកចំណីបនថេមាមទីកនលេង
ផេសេងៗ ។បេសិនបើៅជិតៗផទះគោនកនលេងឱេយវាយទេវនឹងដើរៅឆាយពីផទះដេលាំឱេយាត់បង់ោយកាាផេសេង។
ដូចនេះអនកគួររៀបចំកនលេងឱេយាន់សមេប់ាយ(កំបុ៉សតាន់)ដូចតៅៈ
 -ជេើសរីសកនលេងានមលប់ឈើដើមេបីរៀបចំាកនលេងឱេយាន់ាយ។
 -ជីករណាជមេ៣សមទំហំ២x២មជីកឱេយានចេើនកនលេង។
 - បេមូលសលឹកឈើ អាាមឬារាតុផេសេងៗ ាក់កនុងរណា(ាមាក់ាមកសតវ)បើៅរដូវបេំងតេូវសេច
ទឹកឱេយសើមៗដើមេបីឱេយសតវលអិតចូលៅនឹងាាយាចំណីាន់។
 -ធវើរបងព័ទធជុំវិញរណាឬយកបាាសេះដើមេបីកុំឱេយាន់ាយសំាមចេញពីរណា។
 បាាប់ពីយើងដឹងថានសតវលអិតចូលៅ យើងបើកបាាឱេយាន់វាយ។ រយៈ ២ឬ ៣ថងេកេយមករៀបចំ
រណាាស់ឱេយាាតដូចដើមវិញនិងសេះបាាដដេលរួចៅបើករណាថមីមួយទៀតឱេយវាយធវើរបៀបនេះឱេយានា
បនដបាាប់

  តើារធវើកំបុ៉សតាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?
 ារធវើកំបុ៉សតាចជួយឱេយាន់របស់អនកលូតាស់លឿនាមរយៈារសីុសតវលអតិដេលសមេបូរណ៍ៅោយាតិ
ាច់និងជៀសវងារាត់ោយបេារផេសេងៗពីពេះវមិនដើរឆាយ។មេាាងទៀតៅពេលដេលសលឹកឈើឬសមេម
ោះរលួយវនឹងាាយៅាជីកំបុ៉សតដ៏លអាចយកៅបេើបេស់ានហើយានគុណភពដូចាជីាមកោដេរ។

អាម័យទុ្ងាន់

សំាមនិងអាាម

បងគី

ប៉េល

រាស់ដេ

ចបាប់

ធុងសមេប់សេច
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សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                ៣០ ាទី

យើងាំគាៅកនលេងចិញចឹមាន់ោយយកសាារៈៅាមួយផង។
អនុវតដរបៀបធវើកំបុ៉សតាន់ៅាមារពិភកេាៅកនុងថាក់ចេកគាជីក១០ាក់ធវើឱេយាន១រណា។
ធវើរួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                                      ១0 ាទី

ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ
ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។
       សំណួរៈ១.តើាររៀបចំកំបុ៉សតាន់ធវើដូចមដេច?
២.តើារធវើកំបុ៉សតាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?

បណាំផញើៈ-ាមានរៀងាល់ថងេាំងពេឹកាំងាាច
-ារធវើកំបុ៉សតាន់ានារៈសំាន់ណស់ាចជួយឱេយាន់ឆប់ធំាត់ាចាត់បនថយកនុងារទិញ
ចំណីនិងាត់បនថយកនុងារាត់បង់។

ការសថាបនាករុម ៈ  ទាយសកមមភាព                  ១0  ាទី

ាររៀបចំលេងលេបេងានដូចតៅៈ
 -សិសេសាំងអស់ឈរា២ជួរបនដពីកេយគារហូត
 -កេុមនីមួយៗរីសតំណងកេុមាាក់ឱេយឈរពីមុខជួរតេបេរមុខទល់គាាមួយអនកដេលឈរកនុងជួរ         
 -បាាប់មកានាាក់ទៀតឈរៅពីកេយខនងអនកាំង២លើៅអីខពស់ដើមេបីាយសេួលបាាញសកមមភព

-ាាក់ដេលាអនកលើកសកមមភពបាាញៅអនកដេលឈរកនងុជួរហើយឱេយធវើាយវិារសកមមភពោះដើមេបីឱេយ
អនកដេលតំណងកេុមនីមួយៗាយតើសកមមភពោះានឈោះអវី? បុ៉នដេាមអនកាំង២នេះមិនឱេយាៅ
មើលកេាសសកមមភពដេលគេកំពុងបាាញោះទេ។

 -បើកេុមណាយឈោះសកមមភពោះតេូវាត់ទុកថាឈនះ។
 -បាាប់មកអនកដេលបាាញសកមមភពរៀបចំបាាញាាថមីទៀតហើយារអនុវតដគឺដូចៅជំានទី១ដេរ។
 បេសិនបើកេុមាំង២ាយមិនចំឈោះសកមមភពោះទេអនកដេលបាាញានសិទធិបដូរបាាញៅសកមមភព 
 មួយទៀត។
បញាក់ៈអនកដេលបាាញសកមមភពតេូវរៀបចំកេាសសកមមភពាមុនឱេយហើយសេច។សកមមភពាំងោះ
ាចសរសេរអវីក៏ានដេរដូចាៈភជួរសេដកសំណបោកសេូវជិះកង់ាត់ាល់ាត់សក់...។
 ារសរសេរសកមមភពនេះចេើនឬតិចាសេ័យៅលើពេលវេា។
 -ៅទីបញចប់អនកដេលបាាញសកមមភពតេួតពិនិតេយមើលតើកេុមណមួយដេលាយតេូវសកមមភពចេើនាង
គេាកេុមឈនះហើយកេុមដេលាយតេូវានតិចាកេុមាញ់។
-កេុមដេលាញ់តេូវតេពិន័យឱេយចេៀងឱេយាំចេៀងផងាំផងហើយកេុមដេលឈនះជួយទះដេ។
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ម្រៀនទី ៦ៈ អាម័យទុ្ងាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
            ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
            ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល
ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
មើលាលវិភគបេាំថងេ
រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
កំោរអំោសបងគីចបាប់/ប៉េល។ល។

  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-ធវើអាម័យទេុងាន់និងសនូកទឹកសនូកចំណី
-យល់ពីពីារសំាន់ារធវើអាម័យទេុងាន់។

  រំឭកមររៀនទី ៥ៈ របៀបធវើកំប៉ុសតមាន់                  ១0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

  តើាររៀបចំកំបុ៉សតាន់ធវើដូចមដេច?សិសេសាំគាឆលើយៈ
      ារធវើកំបុ៉សតាន់រៀបចំដូចតៅៈ

-ជេើសរីសកនលេងានមលប់ឈើដើមេបីរៀបចំាកនលេងឱេយាន់ាយ។
-ជីករណាជមេ៣០សមទំហំ២x២មជីកឱេយានចេើនកនលេង។
-បេមូលសលឹកឈើ អាាមឬារាតុផេសេងៗាក់កនុងរណា(ាមាក់ាមកសតវ)បើៅរដូវបេំងតេូវសេច
ទឹកឱេយសើមៗដើមេបីឱេយសតវលអិតចូលៅនឹងាាយាចំណីាន់។
-ធវើរបងព័ទធជុំវិញរណាឬយកបាាសេះដើមេបីកុំឱេយាន់ាយសំាមចេញពីរណា។
បាាប់ពីយើងដឹងថានសតវលអិតចូលៅយើងបើកបាាឱេយាន់ាយ។រយៈ២ឬ៣ថងេកេយមករៀបចំរណា
ាស់ឱេយាាតដូចដើមវិញនិងសេះបាាដដេល  រួចៅបើករណាថមីមួយទៀតឱេយវាយធវើរបៀបនេះឱេយានា
បនដបាាប់។
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តើារធវើកំបុ៉សតាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
      ារធវើកំបុ៉សតាន់ាចជួយឱេយាន់របស់អនកលូតាស់លឿនាមរយៈារសុីសតវលអិតដេលសមេបូរណ៍
ៅោយាតិាច់និងជៀសវងារាត់ោយបេារផេសេងៗពីពេះវមិនដើរឆាយ។មេាាងទៀតៅពេលដេលសលឹក
ឈើឬ សមេមោះរលួយ វនឹងាាយៅាជីកំបុ៉សតដ៏លអាចយកៅបេើបេស់ានហើយានគុណភពដូចាជី
ាមកោដេរ។

ចំណងជើងមររៀនទី៦ៈ របៀបធវើអនាម័យទរុងមាន ់                  ៣0 ាទី
សរចកដីផដើម
 សរសេរចំណងជើងមេរៀនៅលើាារខៀនរួចគូសវង់ជុំវិញចំណងជើងមេរៀន។បាាប់មកគេូសួរសិសេសហើយ
ឱ្យសិស្សឡើងមកក្ដារខៀនម្នាក់ម្ដងៗដើម្បីសរសេរយោបល់របស់គេនៅជំុវិញចំណងជើងមេរៀនអំពីខ្លឹមសារខាន់ៗ
ដេលាក់ទងនឹងមេរៀន។ធវើរបៀបនេះដើមេបីឱេយថាក់រៀនានសកមមភពនិងឱេយសិសេសាភពាាានកនងុារបញចេញ
ោបល់។

 តើរបៀបធវើអាម័យទេុងាន់តេូវារសាារៈអវីខលះ?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន

តើារធវើអាម័យនិងវិានារបាារជំងឺផេសេងៗដូចមដេច?
      ារធវើអាម័យនិងវិានារបាារជំងឺផេសេងៗៈ
ដើមេបីឱេយារចិញចឹមាន់ទទួលានោគជ័យាមារឱេយអនកចញចឹមធវើារថេាំនិងធវើអាម័យឱេយានលអ។
វិានារសំាន់ៗដូចាៈ

តេូវបំាត់ទឹកកខវក់ដេលានៅជុំវិញផទះនិងទីាាជិតាងកេបេរទេុងាន់
តេូវោសសាាតទេុងនិងាងសាាតសនូកចំណីនិងសនូកទឹការៀងាល់ថងេ
ចំណីនិងទឹកសមេប់ាន់តេូវានគុណភពលអចំណីដេលាន់សុីមិនអស់តេូវយកចេញ

មិនតេូវទុកឱេយផអូមខូច
គុណភពៅកនុងសនូកោះទេ។
តេូវាងរំាប់មេោគៅកនុងទេុងសនូកទឹកសនូកចំណីនិងបរិវេណជុំវិញទេុងៅពេលដេលានផទុះជំងឺោយ

បេើទឹកកំោរស។គួរទុកទេុងឱេយៅទំនេររយៈពេលពី២-៤សាាហ៍ទើបាចាក់ាន់ថមីចូលវិញាន។
មិនតេូវទិញាន់ដេលសងេស័យថឈឺពីផេារឬពីភូមិដេលកំពុងកើតជំងឺឆលងមកបរិោគឡើយ

អាម័យទុ្ងាន់

កំោរ

បងគី

ប៉េល

រាស់ដេ

ចបាប់

អំោស
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ពេះវាចាំមេោគមកាមួយផងក៏ថាន។
ពូជាន់ថមីដេលយកមកពីបេភពផេសេងៗតេូវធវើារបំបេកាមានោយឡេកយាងតិច៧ថងេដើមេបីឱេយចេាស់

ថាន់ោះពុំានផទុកជំងឺទេ។
បេសិនបើានាន់ឈឺឬសងេស័យថកើតជំងឺឆលងយើងតេូវបំបេកវៅាក់ៅទេុងផេសេងមួយទៀតឆាយពីគេ

ដើមេបីកុំឱេយវចមលងជំងឺៅាន់ដទេទៀតដេលៅានសុខភពលអ។
ាមបរិោគាន់ឈឺឬាន់ាប់ោយារជំងឺ។ មិនតេូវយកវៅលក់ឬោះោលផដេសផាសទេតេូវកប់

ឬដុតោល។
ាមអនកទិញាន់ឬយកាន់ពីអនកដទេចូលកនុងទីាានិងទេុងាន់របស់យើងឡើយ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                ៤0 ាទី

យើងាំគាៅកនលេងចិញចឹមាន់ោយយកសាារៈៅាមួយផង។
អនុវតដរបៀបធវើអាម័យទេុងាន់ៅាមារពិភកេាៅកនុងថាក់។

ៅពេលោសសាាតទេុងានាាតហើយតេូវឧសេាហ៍ាញ់ថាំារារកនុងបរិវេណចិញចឹមាន់។ ចំោះថាំផេសំ
ាមរបៀបដូចាងកេមៈ
-ទឹកខមេះ ១ភគ
-សេស ១ភគ
-សករតាត ១ភគ
-មេថាំ ១ភគ
-ទឹក ៥ភគ

ធវើរួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                                                       ១0 ាទី
ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ
ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។
      

សំណួរៈ១.តើានវិានារអវីខលះដើមេបីចិញចឹមាន់ឱេយឆប់ធំ?
 ២.តើថាំសាាតទេុងាន់ផេសំឡើងោយអវីខលះ?

ាមានរៀងាល់ថងេាំងពេឹកាំងាាច
-កនុងារចិញចឹមាន់តេូវរៀបចំទេុងឱេយហើយាមុនសិន
-តេូវចេះាាន់ាោនពីបរិាណាន់ៅនឹងទំហំទេុងដេលានរៀបចំហើយ៣-៥កេាលកនុង១ម៉េតេារេ។
-កូនាន់ដេលានបំបេកចេញពីមេតេូវាក់វាក់ាំងនិងផដល់កំៅឱេយវ។
-អាម័យៈទេុងសងួតចំណីានគុណភពលអនិងាយថាំទាាក់ពេូនទឹកាាត។
-បើយកាន់ថមីមកចិញចឹមបនថេមតេូវទុកវោយឡេក៣-៤ថងេដើមេបីពិនិតេយាមានមើលវសិន។
-តេូវយកាន់ឈឺាក់ោយឡេកដើមេបីារារកុំំឱេយឆលងជំងឺៅដល់ាន់ៅកនុងទេុង។

-23-



    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់

លរបរងកំសានត ៈ  ដំឡូងកដៅ                             ១0 ាទី

លេបេងនេះានាាក់ាអនករៀបចំពីមុនឱេយរួចាសេចដូចាៈារសរសេរសកមមភពៅលើកេាសឱេយាន៥ៅ
៦សកមមភព គឺមួយសកមមភពសរសេរៅលើកេាសមួយសនលឹក ហើយយកកេាសដេលសរសេរសកមមភពមក
ចេាច់រំុពីលើគាមដងមួយៗឱេយៅាាងមូលរហូតដល់អស់បុ៉នដេគេាចយកកេាសសាាតមករំុឆាស់គានឹងកេាស
សរសេរសកមមភពក៏ានដេរ។
ៅពេលាប់ផដើមលេងលេបេងនេះឱេយសិសេសឈរាវង់មូលហើយអនកដេលរៀបចំយកដុំកេាសដេលរំុរួចហើយ
ោះ ៅឱេយអនកឈរាាក់ាន់សិន គេសនមត់ថាដំឡូងៅា ពីពេះអនកដេលទទួលមិនានាន់យូរទេបេាប់ហុច
បនដៅអនកបាាប់ទៀតពេះាាចធវើសកមមភពបុ៉នដេគប់ជួនអនកខលះក៏ប៉ះចំកេាសគោនសកមមភពដេរ។
ចំណេកអនកដេលរៀបចំមិនឈរៅកនុងវង់ទេៅពួនឬបេរមុខចេញពីអនកដេលលេងលេបេងហើយានឱេយបញាថ
បេុងបេៀបាប់ផដើម។ កេយពីានឮហើយអនកាន់ដុំកេាសានហុចឱេយអនកបនដបាាប់យាងបេាប់។ រយៈ
បេហេល៥-៦វិាទីមកអនកបញាថឈប់អនកកំពុងលេងក៏ផាកដេរហើយដុំកេាសៅលើដេអនកណមួយអនកោះ
ឆេកមើលានសរសេរសកមមភពអវីតេូវធវើាមតេមដង។កេយពីអនកធវើសកមមភពនេះចប់លេបេងក៏ាប់ផដើមបនដទៀត
គឺានហុចឱេយអនកបនដបាាប់រហូតដល់អនកបញាថឱេយឈប់ទើបឈប់ហើយអនកដេលាន់កេាសក៏ឆេកមើលដូចអនក
មុនដេរបើឃើញសរសេរធវើសកមមភពអវីតេូវតេធវើាម។ាបនដបាាប់មកទៀតលំាតេូវធវើដូចអនកមុនៗ រហូតដល់
អស់កេាសសកមមភព។ រីឯសកមមភពរបស់គេាាក់ៗគឺាសេយ័ៅាមសកមមភពដេលានសរសេរៅលើកេាស
ដេលគេាប់ាន។
ចំណំៈនិយយរួមបើអនកណបើកចំកេាសសកមមភពអវីតេូវតេធវើាមសកមមភពោះផទុយៅវិញបើអនកណ
បើកចំកេាសសសុទធ(គោនសរសេរសកមមភព)គោនធវើអវីាំងអស់ ហើយហុចកេាសោះាបនដបាាប់ទៀតាន
ន័យថអនកោះសំណងលអមិនានធវើសកមមភពទេហើយហុចបនដៅទៀត។
លេបេងនេះភគចេើនៅកេាសចុងកេយបងអស់អនករៀបចំចេើនសរសេរសកមមភពថ៉ចេៀងនិងាំាំងអស់គា"
ដូចនេះក៏តេូវចេៀងនិងាំាំងអស់គាតេមដងៅ។ធវើរបៀបនេះដើមេបីាំុងឱេយារលេងលេបេងនេះាន់តេសបេាយរីកាយ
និងសនិទធាាលមួយកមេិតថេមទៀត។
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ម្រៀនទី ៧ៈ ារជ្ើសរើស                                                 ាន់ចិញចឹមបនត

 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

  
 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ

ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
សនលឹកអុ៊តចេកសិសេស"សងខេបពីារចិញចឹមាន់"
ផូសទ័រារចិញចឹមាន់

  វតថុបំណង 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កត់សំគល់អំពីាន់ានសុខភពលអនិងាន់ានជំងឺ
-ជេើសរីសាន់ទុកចិញចឹមបនដ។

រំឭកមររៀនទី ៦ៈ អនាម័យទរុងមាន ់                 ១0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

  តើានវិានារអវីខលះដើមេបីចិញចឹមាន់ឱេយឆប់ធំ?
      ដើមេបីឱេយាន់ឆប់ធំតេូវានវិានារសំាន់ៗដូចាៈ

តេូវបំាត់ទឹកកេខវក់ដេលានៅជុំវិញផទះនិងទីាាជិតាងកេបេរទេុងាន់
តេូវោសសាាតទេុងនិងាងសាាតសនូកចំណីនិងសនូកទឹការៀងាល់ថងេ
ចំណីនិងទឹកសមេប់ាន់តេវូានគុណភពលអចំណីដេលាន់សីុមិនអស់តេវូយកចេញមិនតេវូទុកឱេយផអមូខូច

គុណភពៅកនុងសនូកោះទេ
ាន់ណដេលឈឺតេូវបេាប់យកចេញ
ទាាក់ពេូនឱេយានញឹកាប់។
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    តើថាំសាាតទេុងាន់ផេសំឡើងោយអវីខលះ? 

សិសេសាំគាឆលើយៈ
ថាំសាាតទេុងាន់ផេសំឡើងោយៈ

-ទឹកខមេះ១ភគ
-សេស១ភគ
-សករតាត១ភគ
-មេថាំ១ភគ
-ទឹក៥ភគ

ចំណងជើងមររៀនទី ៧ៈ ការជរើសរើសមាន់ចិញចឹមបនត                                ៣0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូបាាញផូសទ័រពីារចិញចឹមាន់ហើយឱេយសិសេសពនេយល់ពីរបៀបធវើកំបុ៉សតតាន់ហេតុអវីានាកំបុ៉សត
ាន់ានារសំាន់?

       

 តើរបៀបជេើសរីសាន់ទុកពូជតេូវធវើដូចមដេចខលះ?
 របៀបជេើសរីសាន់ទុកធវើពូជបនដានដូចតៅៈ

ក.ារជេើសរីសពូជាន់ៈ
 ដើមេបីចិញចឹមយើងគបេបីជេើសរីសយកាន់ាំងាយណដេលានសុខភពលអរហ័សរហួនភនេកភលឺកេាលងើប
ឡើងលើសេបេកភលឺរោងគោនរបួសឬពិារ។ារជេើសរីសាន់ទុកធវើពូជានលអតេូវសងកេតមើលដូចតៅៈ
 ១-ារសងកេតនិងជេើសរីសកូនាន់ាយុាន១ថងេៈ

កូនាន់ាយុាន១ថងេយើងានារាយសេួលកនុងារពិនិតេយមើលជើងចំពុះនិងោះ។ាន់ដេលានសុខភព
លអានោមតេសុះៗ ោះានពណ៌សហើយទន់ ផចិតសងួត។ ចំោះកូនាន់ដេលសុខភពមិនលអានោមសអិតាប់
គាោះាាក់ានពណ៌ខៀវកេមាផចិតបេោង។កូនាន់បេភេទនេះមិនតេូវរីសយកមកចិញចឹមធវើពូជទេ។
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២-ារជេើសរីសកូនាន់ាយុពី២-៤សាាហ៍ៈ
 ារជេើសរីសាន់កនុងាយុនេះគឺារជេើសរីសាន់មកចិញចឹមយកាច់សំាន់គឺយកាន់ចូលចិតដសុីចំណី
(មើលគេ)តេូវានជើងរឹងាំោមរោងាាបោាបាប់ខលួនាំងសងាងកនទុយសមនិងរូបាង។ចំោះាន់ដេល
ានោមពពេុសៗសលេកាាំងគឺាន់ខវះជីវាតិ។កនុងាយុនេះាន់ញីនិងាន់ឈោលាប់ផដើមខុសគាហើយគឺាន់
ឈោលាឌធំាងញី និងសិរកេហមាងាន់ញី។ បើចិញចឹមាទេង់ទេយធំ គូរចិញចឹមឈោលោយឡេក និងញី
ោយឡេកធវើរបៀបនេះយើងនឹងចំណេញាងពីពេះយើងាចាប់ាន់ឈោលលក់ានមុនាន់ញី។

៣-ារជេើសរីសាន់ាយុ៣៦-៤២ថងេៈ
 ារជេើសរីសាន់ៅពេលនេះគឺាារសំាន់និងាំាច់ចំោះាន់យកាច់ផងនិងយកស៊ុតផង។ាយុ
ាន៣៦ថងេចំោះាន់យកស៊ុតនិង៤២ថងេចំោះាន់យកាច់។

៤-ារជេើសរីសមេាន់ៈ
 កេយពេលពងវាស់និងបណតើរកូនានមដងហើយមិនតេូវយកទេយើងតេូវជេើសរីសយកកូនលើកទី២វិញ។
កនុងារចិញចឹមគួរគបេបីកត់តេចំនួនពងចំនួនកូនដេលទើបនឹងាស់និងចំនួនកូនដេលមេលេងបណតើរធវើយាងនេះាច
ទទួលានលទធផលពិតបេកដកនុងារដកចេញនូវមេាន់ដេលមិនសូវឱេយពងនិងមិនចេះរកេាកូន ដើមេបីបនថយចំណី
ផលិតពង។ចំោះាន់ដេលផដល់ពងហើយយើងាចដឹងោយចោាះឆអឹងគូថនិងឆអឹងទេូងធំទូាយ។
ខ.របៀបជេើសរីសាន់ធំទុកធវើាានលកខណៈដូចាងកេមៈ

ាន់ាតេូវានរូបាងលអធំាត់រឹងាំមិនដេលកើតជំងឺឆលង
គួរានទមងន់២គកេឡើងៅ
ានសភពរហ័សរហួនពូកេាន់មេ
ានាយុចោាះពី៩ខេៅ៣ឆាំ
គួរជមេុះោលនូវាន់ាាស់ដេលានាយុលើសពី៣ឆាំ។

គ.របៀបជេើសរីសាន់ធំទុកធវើមេាមលកខណៈដូចាងកេមៈ
មេាន់តេូវានរូបាងធំាត់រឹងាំមិនដេលកើតជំងឺឆលង
គួរានទមងន់១.៥គគេឡើងៅ
ានាយុាប់ពី៧ខេៅ៣ឆាំ
ផដល់ពងយាងតិចពី៤ៅ៥ដងកនុង១ឆាំ
ផដល់ពងមួយដងានពី៨ៅ១២ពង
កេបពងមដងៗកូនាស់ានយាងតិច៨កេាល
ពូកេចិញចឹមកូនៅសល់ពីាប់យាងតិចពី៨កេាល
មិនាចមិនចឹកកូនខលួនឯងឬកូនរបស់មេដទេទៀត
គួរជមេុះោលនូវមេាស់ឬមេដេលគោនលកខណៈលអដូចរៀបាប់ាងលើនេះោល។

  តើាន់ទុកធវើពូជបនដតេូវជៀសវងអវីខលះ?
ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់ៈ

កនុងារទុកពូជបនដ តេូវជៀសវងកនុងារបាាត់ាន់ាម រវងកូននិងមេខលួនឯង ឬរវងានិងកូនខលនួឯង និង
រវងបងបអនូបងកើតរបស់វ។ារបាាត់ដេលានលកខណៈាន់ាមបណាលឱេយលេចចេញនូវលកខណៈអន់ដូច
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 ាាឌាន់តេតូចៅៗពងតិចមិនសូវាស់ឬកើតមកខេាយាយទទួលជំងឺឆលងាដើម។
 ដូចនេះាារលអបេសើរ យើងគួរជេើសរីសាដេលមិនមេនាកូនមេពូជរបស់យើងាមរយៈារោះដូរាា
មួយអនកជិតាងាអនកាាប់អនុវតដាមបចចេកទេសនេះានលអ។មេាាងទៀតជៀសវងារទុកពូជាឬមេចេញពីកូន
មេដេលទើបពងាស់លើកទី១និងមេដេលានាយុាស់លើសពី៣ឆាំ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                ៣0 ាទី

យើងាំគាៅកនលេងចិញចឹមាន់ដើមេបីសងកេតមើលឱេយដឹងពីលកខណៈាន់ញីនិងាន់ឈោល។
អនុវតដាប់ាន់ានាយុបេហេល៤សាាហ៍កនុងសំបុកតេមួយោយបាាញពីទេង់ទេយាលកខណៈាន់ញី
និងាន់ឈោល។
បាាញពីលកខណៈរូបាងាន់ដេលតេូវទុកធវើពូជបនដនិងាន់ដេលមិនាចយកធវើពូជាន។

ធវើរួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                                                ១0 ាទី
       ាំងអស់គាយកសៀវៅ កត់ខលឹមារមេរៀន និងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើល និងឆលើយៅផទះ។
ដើមេបីឱេយចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។

       សំណួរៈ១.តើារជេើសរីសកូនាន់ាយុាន១ថងេទុកធវើពូជតេូវានលកខណៈដូចមដេចខលះ?
 ២.តើារជេើសរីសាន់ទុកធវើានិងមេតេូវានលកខណៈដូចមដេច?
៣.តើាន់ទុកធវើពូជបនដតេូវជៀសវងអវីខលះ?

ាមានរៀងាល់ថងេាំងពេឹកាំងាាច
បណាំផញើៈ-ជៀសវងទាាប់ទុកាន់ឈឺធវើពូជបនដ។
-ជៀសវងយកាន់កមេងពេកឬាស់ពេកមកធវើពូជបនដ។
-ជេើសរីសាន់ទុកធវើពូជតេូវាមានាំងពីាស់រហូតដល់ធំ់។
-កូនាន់ដេលានបំបេកចេញពីមេតេូវាក់វាក់ាំងនិងផដល់កំៅឱេយវ។
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លរបរងកំសានត ៈ  សដរចចង់                          ១0 ាទី

 លេបេងសដេចចង់ ានាាក់ាំងខលួនធវើាសដេចចំណេកឯអនកផេសេងទៀតចេកា២កេុមសមើគាហើយអនកឈរ និងអនក
ធវើសដេចតេូវៅចាាយពីគាបេហេល១០ម៉េតេ។
 អនកដេលឈរាមកេុមទី១ឱេយៅខេសឹបឈោះអនកៅកេុមទី២ាក់សដេចបាាប់មកកេុមទី២ៅខេសឹបឈោះអនកៅ
កេុមទី១ាក់សដេចវិញមដង។ារធវើរបៀបនេះគឺផាស់បដូរកេុមរហូតហើយមិនបេាន់ទេអនកណឡើងៅខេសឹបាក់សដេច
ក៏ានដេរ។
 ចំោះអនកៅាមកេុមនីមួយៗដេលឡើងៅរកសដេចោះតេូវចំឈោះដេលកេុមគេបេប់សដេចោះឯងតមេូវឱេយ
ៅៅកេុមគេហើយចំណេកឯកេុមមួយទៀតក៏ធវើដូោាះដេរ។សកមមភពលេបេងនេះាចលេងានយូរឬឆប់គឺាសេ័យ
ៅាមពេលវេាដេលយើងគេងទុក។
 ៅទីបញចប់អនកដេលធវើសដេចតេូវពិនិតេយមើលកេុមណដេលានចំនួនចេើនាងគឺឈនះកេុមណចំនួនតិចគឺាញ់
ហើយកេុមដេលាញ់តេូវពិន័យសេចតេយើងាំគាកំណត់ចុះាចាំចេៀងឬធវើសកមមភពផេសេងៗក៏ាន។
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ម្រៀនទី ៨ៈ ារទាាក់ពូ្នាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 
 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ

ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
ថាំពេូនសលឹកឬផលេកទមពទេសផលេាាខចីចំណី។ល។ 

  វតថុបំណងៈ 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

១.ផេសំថាំទាាក់ពេូនាន់ោយខលួនឯង
២.អនុវតតាមរបៀបនារទាាក់ពេូនាន់។

រំឭកមររៀនទី ៧ៈ ការជរើសរើសមាន់ចិញចឹមបនត         ១0 ាទី
ោកគេូអនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

  តើារជេើសរីសកូនាន់ាយុាន១ថងេទុកធវើពូជានលកខណៈដូចមដេចខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈ
ារជេើសរីសកូនាន់ាយុាន១ថងេទុកធវើពូជតេូវសងកេតមើលលកខណៈដូចាៈ

កូនាន់ាយុាន១ថងេយើងានារាយសេួលកនុងារពិនិតេយមើលជើងចំពុះនិងោះ។ាន់ានសុខភព
លអានោមតេសុះៗោះានពណ៌សហើយទន់ផចិតសងួត។ចំោះកូនាន់ដេលសុខភពមិនលអានោមសអិតាប់គា
ោះាាក់ានពណ៌ខៀវកេមផចិតបេោង។កូនាន់បេភេទនេះមិនតេូវរីសយកមកចិញចឹមធវើពូជឡើយ។
 តើារជេើសរីសាន់ទុកធវើានិងមេតេូវានលកខណៈដូចមដេច?សិសេសាំគាឆលើយៈ
 ារជេើសរីសាន់ទុកធវើាានលកខណៈដូចតៅៈ

 ាន់ាតេូវានរូបាងលអធំាត់រឹងាំមិនដេលកើតជំងឺឆលង
 គួរានទមងន់២គ.កេឡើងៅ
 ានសភពរហ័សរហួនពូកេាន់មេ
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 ានាយុចោាះពី៩ខេៅ៣ឆាំ
 គួរជមេុះោលនូវាន់ាាស់ដេលានាយុលើសពី៣ឆាំ។

-ារជេើសរីសាន់ទុកធវើមេានលកខណៈដូចតៅៈ
 មេាន់តេូវានរូបាងធំាត់រឹងាំមិនដេលកើតជំងឺឆលង
 គួរានទមងន់១.៥គគេឡើងៅ
 ានាយុាប់ពី៧ខេៅ៣ឆាំ
 ផដល់ពងយាងតិចពី៤ៅ៥ដងកនុង១ឆាំ
 ផដល់ពងមួយដងានពី៨ៅ១២ពង
 កេបពងមដងៗកូនាស់ានយាងតិច៨កេាល
 ពូកេចិញចឹមកូនៅសល់ពីាប់យាងតិចពី៨កេាល
 មិនាចមិនចឹកកូនខលួនឯងឬកូនរបស់មេដទេទៀត
 គួរជមេុះោលនូវមេាស់ឬមេដេលគោនលកខណៈលអដូចរៀបាប់ាងលើនេះោល

       តើាន់ទុកធវើពូជបនដតេូវជៀសវងអវីខលះ?
       ារជេើសរីសាន់ទុកធវើពូជបនដតេូវជៀសវងកនុងារបាាត់ាន់ាមរវងកូននិងមេខលួនឯងឬរវងានិងកូន
ខលួនឯងនិងរវងបងបអូនបងកើតរបស់វ។ារបាាត់ដេលានលកខណៈាន់ាមបណាលឱេយលេចចេញនូវលកខណៈ
អន់ដូចាាឌាន់តេតូចៅៗពងតិចមិនសូវាស់ឬកើតមកខេាយាយទទួលជំងឺឆលងាដើម។
 ដូចនេះាារលអបេសើរ យើងគួរជេើសរីសាដេលមិនមេនាកូនមេពូជរបស់យើង ាមរយៈារោះដូរា 
ឬមេាមួយអនកជិតាង ាអនកាាប់អនុវតដាមបចចេកទេសនេះានលអ។ មេាាងទៀតជៀសវងារទុកពូជាឬមេ
ចេញពីកូនមេដេលទើបពងាស់លើកទី១និងមេដេលានាយុាស់លើសពី៣ឆាំ។

ចំណងជើងមររៀនទី ៨ៈ ការទមលាក់ពរូនមាន់              ៤0 ាទី
      ោកគេូ/អនកគេូពនេយល់ ពីរោបទាាក់ពេូនាន់
 តើារទាាក់ពេូនាន់តេូវានអវីខលះ?
គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន៖
គេប់សងកេគេប់កទមពទេសផលេាាចវីសលឹកកទមពទេសដូងទុំោសរួច...

តើរបៀបទាាក់ពេូនាន់ធវើដូចមដេចខលះ?
       ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់

ារទាាក់ពេូនៈ
ៅពេលកូនាន់ានាយុ៣សាាហ៍វាប់ផដើមចេះដើរកាយរកចំណីសុីោយខលួនវហើយឆលងនូវជំងឺពេូន។

ដូចនេះតេូវទាាក់ពេូនារៀងាល់ខេោយបេើបេស់នូវចំណីដូចាសលឹកឬគេប់កទមពទេសគេប់សងកេនិងផលេាាខចីា
ដើម។ល។
តើរុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនឱេយាន់ាន?
       រុកខាតិដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនឱេយាន់ានាយរកៅកនុងមូលាានដូចាៈ
សលឹកឬគេប់កទមពទេសនិងគេប់សងកេយើងាចាយាមួយចំណីរយៈពេល៣ថងេមដងឬាប់បញចេកកនុងកមេិត៣
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គេប់សមេប់ាន់ទមងន់ ១ គ.កេ។  ចំោះផលេាាយើងាចយកមកបញចេក ឬបុកាយាមួយចំណីឬាយនឹង
ទឹកក៏ានកនុងកមេិត១/៤នេផលេាាសមេប់ទមងន់ាន់១គ.កេ។
 មេាាងទៀតយើងាចធវើារទាាក់ពេូនោយបេើកនទក់ាយាមួយនឹងដូងទុំោសរួចចេបល់ចូលគា(ដូងទុំ ១
ាមួយនឹងកនទក់៣គ.កេ)ោយាក់ឱេយសុីារៀងាល់ខេ។ារទាាក់ពេូនាន់ាចជួយឱេយាន់ានសុខភពរឹងាំ
ឆប់ធំាត់ហើយមិនាយកើតជំងឺផេសេងៗទៀតផង។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                ៣0 ាទី
     យើងាំគាៅកនលេងចិញចឹមាន់ដើមេបីរៀបចំាក់ថាំពេូនឱេយាន់។
គេូអនុវតដាមួយសិសេសាប់ាន់បញចេកថាំពេូនដូចដេលយើងានពិភកេាៅកនុងថាក់ហើយអនុញាតដឱេយសិសេស
អនុវតដាបនដបាាប់។
 ធវើរួចហើយតេឡប់ៅថាក់វិញ។

បញចប់មររៀន                               ១0 ាទី
ាំងអស់គាយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ
ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។
    សំណួរៈ១.តើរុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនឱេយាន់ាន?
២.តើរបៀបទាាក់ពេូនាន់ធវើដូចមដេចខលះ?

បណាំផញើៈ-តេូវរកវតថុាតុដើមដេលានៅកនុងមូលាានដើមេបីទាាក់ពេូនឱេយាន់
-ារទាាក់ពេូនដើមេបីឱេយាន់ានសុខភពលអនិងឆប់ធំាត់
-ចំណីទឹកនិងសនូកតេូវានអាម័យ

-ាមានរៀងាល់ថងេាំងពេឹកាំងាាច។

លរបរងកំសានត ៈ  កណដៀរចូលរនធ            ១0  ាទី
 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់មូល ាន់ដេបនដគា តេឱេយាច់ៅចោាះមួយៗ  ាាក់ធវើាដើមទីនិងាាក់ទៀតធវើ
ចុងទី។ បាាប់មកអនកៅចុងទី ដើរាន់ដេបនដគាចូលៅាមចោាះអនកទី១  និងទី២ ហើយអនកាំងអស់ាន់ដេគា
រហូតដើមេបីឱេយអនកដេលដើរចូលមុជកេមដេាក់បីដូចាកណតៀរចូលរនធ រហូតដល់អនកទី ២ក៏ចូលដេរតេតេូវបងវិលដេ
កេាស់ខលួនមកឱេយដូចនឹងគេដេរ។កេយមកទៀតអនកៅចុងទីដដេលដើរចូលចោាះអនកទី២និងទី៣ទៀតរហូត
ដល់អនកទី៣ក៏ចូលដេរតេតេូវបងវិលដេកេាស់ខលួនមកដូចអនកទី២ដេរ។ារធវើសកមមភពដដេលនេះអនកៅចុងទី
ដើរចូលចោាះអនកទី៣និងទី៤ហើយក៏ដើរចូលចោាះាបនដបាាប់រហូតដល់ចុងទី។ចំោះអនកចុងទីតេូវចូលចោាះ
ចុងបំផុតដេរោយបងវិលដេកេាស់ខលួនមកឱេយដូចដើមវិញាារសេច។
 កេយពីានធវើសកមមភពជំានទី១ចប់ហើយតេូវបដូរគាគឺអនកៅដើមពីមុនធវើចុងទីអនកៅចុងពីមុនធវើដើម
ទីវិញមដង។ចំណេកឯសកមមភពធវើឱេយដូចាលពីធវើៅជំានទី១ដដេល។

បាាប់ពីានធវើសកមមភពជំានទី២ាំងអស់គារួចមកលេបេងនេះក៏សនមត់ថចប់។
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ម្រៀនទី ៩ៈ ជំងឺាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 
 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ

ឯការណេាំសមេប់គេូកិចចតេងារាលវិភគបេាំថងេ
សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
សំណកាន់ានជំងឺថាំពេាាលវាក់ាំង។ល។
ផូសទ័រារចិញចឹមាន់

  វតថុបំណង
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

-កំណត់ានោគសញាាន់ដេលកើតជំងឺ
-ផដល់ថាំពេាាលឱេយាន់
-ាក់វាក់ាំងឱេយាន់។

រំឭកមររៀនទី ៨ៈ ការទមលាក់ពរូនមាន់                    ១0 ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

  តើរុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនឱេយាន់ាន?សិសេសាំគាឆលើយៈ
រុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនឱេយាន់ានដូចាៈ

-សលឹកឬគេប់កទមពទេស
-គេប់សងកេ
-ផលេាាខចី
-ដូងទុំ

 តើរបៀបទាាក់ពេូនាន់ធវើដូចមដេចខលះ?សិសេសាំគាឆលើយៈរបៀបទាាក់ពេូនាន់អនុវតដដូចតៅៈ
សលឹកឬគេប់កទមពទេសនិងគេប់សងកេយើងាចាយាមួយចំណីរយៈពេល៣ថងេមដងឬាប់បញចេកកនុងកមេិត៣
គេប់សមេប់ាន់ទមងន់១គ.កេ។ចំោះផលេាាខចីយើងាចយកមកបញចេកឬបុកាយាមួយចំណីឬាយ
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នឹងទឹកក៏ានកនងុកមេតិ១/៤នេផលេាាសមេប់ទមងន់ាន់១គ.កេ។មេាាងទៀតយើងាចធវើារទាាក់ពេនូោយបេើកនទក់
ាយាមួយនឹងដូងទុំោសរួចចេបល់ចូលគា(ដូងទុំ១ាមួយនឹងកនទក់៣គ.កេ)ោយាក់ឱេយសុីារៀងាល់ខេ។
ារទាាក់ពេូនាន់ាចជួយឱេយាន់ានសុខភពរឹងាំឆប់ធំាត់ហើយមិនាយកើតជំងឺផេសេងៗទៀតផង។

ចំណងជើងមររៀនទី ៩ៈ អំពីជំងឺមាន់             ៤0 ាទី

 ោកគេូអនកគេូបាាញផូសទ័រារចិញចឹមាន់ពនេយល់ពីរោបាក់វាក់ាំង។បាាប់មកគេូសួរៅសិសេស
 តើជំងឺាន់ានអវីខលះ?
 គេូសរសេរចមលើយរបស់សិសេសៅលើាារខៀន៖ ជំងឺាកាម  ជណងឺាកស  ជំងឺាសននោគ  ជំងឺអុតាន់
ជំងឺញូាស។

 តើអនកកត់សំគល់ាន់កើតជំងឺដូចមដេច?តើអនកានវិានារដូចមដេចៅពេលដេលាន់ានជំងឺ?
       ារកត់សំគល់ាន់ានជំងឺនិងវិានារានដូចតៅៈ

១.អំពីជំងឺញូាសៈ(NewCastleDiseases)
ជំងឺញូាសបងកឡើងោយវីរុស។វាជំងឺមួយដេលឆលងាលាលយាងាាវបំផុត។
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ារចិញចឹមាន់
ហេតុអវីតេូវាងសង់ទេុងាន់?

- ាយសេួលធវើអាម័យ
- ាត់បនថយារជល់គនេ ជំងឺ  និងោរលួច
-ាយសេួលាប់ាន់  និងបេមូលស៊ុត

តើយើងាងសង់ទេងុដូចមតេច?
 - យ៉េងោចាស់កមពស់១២០ សម
- កនលេងដេកនិងពងាច់ពីគនេ
- ាងសង់ាមបណតេយថងេ
- កនលេងដេកគួរខពស់ពីដី២ៅ៣សម

ារាក់ថនេបំាកេរជំងឺដល់ាន់

ារធវើកំបុ៉សតាន់់
ទេងុាន់តេវូតេាអេត  ប៉ុនតេាមួយាចម៍សតវ យើងាច បងកើត  
កំបុ៉សតសមេេប់ាន់សវេងរកចំណីោយខលនួឯង។  កំបុ៉សត នេះ   
នឹងាក់ាញសតវលអតិផេសេងៗ ដេលាន់ាចសីុានសមេេប់  
បំពេញបនថេមាាររបស់ា។   យើងាចបេើ កំបុ៉សតសមេេប់ធវើជី 
ដំាំផងដេរ។
សូមសំាតទេងុាន់ឱេយានាល់ថងេ និង ភក់ៅជំុវិញទេងុាន់។

ារជេើសរើសពូជាន់់
ៅពេលជេើសរើសពូជ  យើងគួរជេើសរើសាន់បុ៉នៗ 
គនេ ៅពេល ទិញាន់ធំតេវូពិនិតេយមើលៅលើោម និង 
ភនេកភលឺថលេគួរយល់ដឹងពីរូបាងខុសៗគនេ ាមដំាក់ 
ាលនេពូជនីមួយៗ។

ជំងឺាន់
ជំងឺទូៅរបស់ាន់ដូចា New Castle Disease, VariuolaOvium,Fowl cholera, Salmonellosisand CoccidiosisAvium

ជំងឺាំងនេះយើងគួរដឹងពីរបៀបទប់ាកេត់ ោគសញញេនិងារពេាាល។

ារឱេយចំណីាន់
-យ៉េងោចាស់១កេេមកនងុមួយថងេ សមេេប់ាន់មួយ
-ឱេយចំណីកូនាន់ាយុកេេម១៥ថងេពី៤ៅ៥ដង កនុង
មួយថងេ  បាទេប់ពីោះឱេយ ចំណី ២ៅ៣ដង កនុងមួយថងេ 
ាយចំណីាមួយបនលេបេតង   និងអំបិល

- ាក់ចំណីៅកនងុសនកូ ដើមេបីជៀសាងជំងឺ សំាតទឹក 
និងចំណីៅកនុងសនូកៅពេលាន់ដេក។

បំណិនជីវិតាមមូលាឋេន   ាជីពាយ ារចិញចមឹាន់
GgÁkarGb;rMBiPBelak
WORLD EDUCATION
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ក.ោគសញាៈ
យើងសងកេតឃើញាន់មួយចំនួនកនុងហវូង ចុះខេាយ សំកុក ាាក់ាាប ភនេកពេឹមៗ សុីតិច/អត់សុី
បេសិនបើយើងកំៅឡើងខពស់ ៤២-៤៣ អងេាសេ។ ាន់ឈោលឈប់រាវ មេាន់ថយពងឬអត់ពង
ាមកធំកលិនឆអេះឆួល។

ពិាកដកដងហើមាាត់ដូចាាបហៀរទឹកសំោរ
ពេលាកមកាមកឡើងខៀវហើយបេបនដិចមដងៗៅាស
ាមកានាយាមកលិនឆាបាត់ហៀរទឹករំអិលកនុងគេរានទឹកពេញ
ាក់ញ័រកនាេក់ខលួនាច់ក។កូនាន់និងាន់ជំទង់ធន់នឹងជំងឺនេះចេើនាងាន់ធំ។

ខ.ារពេាាល
ជំងឺញូវាសគោនថាំពេាាលទេ។បុ៉នដេគេឱេយាន់ផឹកសេតេំកអេប៣-៤ម.ល/កេាលឬាចឱេយផឹកទឹកខញីាយ

ាមួយនឺងខទឹមសតេពុំសូវានបេសិទធភពទេ។
គ.ារារារៈ

សាាតទេុងនិងសាារៈផេសេងៗដេលានៅកនុងទេុងាន់
ទេុងតេូវសងួតផដល់ចំណីឱេយាន់ានសុខភពលអនិងឱេយានគេប់គេន់
ដុតឬកប់ោលាន់ដេលាប់ោយជំងឺនេះ។

២.អំពីជំងឺអុតាន់ៈ(VariuolaOvium)
ាជំងឺឆលងាលាលនេសតវាន់ហើយបងកោយវីរុស
ក.ោគសញាៈគេចេកោគសញាជំងឺអុតាន់ា៣សណានៈ

 សណានអុតសើសេបេកៈដុំពកតូចានពណ៌កូាបឬលឿងហើយបេៅាកេមរៅលើកនលេងអត់ោម
ដូចាសិរៅលើខទង់ចេមុះ  គេមចំពុះ ជុំវិញភនេក តេចៀក ជើង បើកើតលើភនេកនឹងធវើឱេយាាក់ភនេកបើកើត
លើចំពុះពិាកសុីផឹកទឹកកើតលើចេមុះពិាកដកដងហើម។

 សណានអុតកនងុាត់និងកនងុបំពង់កៈកនងុាត់និងកនងុបំពង់ករាកកកាមានចំណុចពណ៌លឿង។
ចំណុចនេះាលពកាដុំឬាបនទះចេាមាប់កនុងាត់។បនទះោះបិទាប់នឹងបំពង់កធវើឱេយសទះដងហើមាប់។

 សណានអុតៅភនេកនិងចេមុះៈាន់ឈឺរាកភនេកានពពឹកភនេកតេបកភនេកាប់គាចេមុះរាកហៀរ
ទឹកពេលចូលទឹកចេមុះសងួតកេៀមបិទរនធចេមុះាំឱេយពិាកដកដងហើម។

ខ.ារារារ
អាម័យ
ារាក់ថាំារារ
សាាប់មូសរុយលេាមដេលាភាក់ារចមលងមេោគ។

គ.ារពេាាលៈ
គោនថាំពេាាលទេតេាមបទពិោធន៍គេាចយកកេមរចេញរួចាបបលីមេទីឡេន។មេាាងទៀតាចាយ
ាមេៅសដេឹបតូមីសុីននិងមេៅាំងទេទីយ៉ូដនិងាសុីដចេាបលើមុខរបួស។

៣.ជំងឺាសននោគាន់ៈ(FowlCholera)
ជំងឺនេះបណាលមកពីាក់តេរី។ជំងឺនេះចេើនកើតចំោះាន់ដេលចិញចឹមកនុងលកខណៈកខវក់ឬារចិញចឹមោយ
ពុំានបេើថាំារារ។ជំងឺនេះាបេភេទជំងឺឆលងយាងាាវ។
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ក.ោគសញាៈ
ជួនាលាន់ាប់ភាមៗជួនាប់ពេលកំពង់សីុជួនាប់កនងុទេងុឬលើមេកឈើៅពេលយប់ជួនាលេចញោគសញា
ៅាាាំង សំកុក អត់សុី អត់ផឹក ាំសិរ ចេមុះ ចំពុះ ានទឹករំអិលពិាកដកដងហើមចុះាកាមក ានពណ៌លឿង
ពេលេតោមជុំវិញគូថបេាក់ាមក។តេចៀករាកចេញទឹកពណ៌លឿងាន់ាច់ករាកសាាក់ឆអឹង។

ខ.ារារារៈានវិានារអាម័យបេើវាក់ាំង(ាក់ទងនឹងបសុពេទេយ)
គ.ារពេាាលៈគួរពេាាលសតវដេលៅាមួយគាាំងឈឺាំងា

សតវាៈបេើតេតេសីុគលនីគេប់២៥០ម.កេ៤គេប់កនងុ១ថងេសមេប់ាន់៥កេាលកនងុរយៈពេល៣-៥ថងេ។
សតវឈឺៈបេើអុកសុីតេតេសុីគលីន១០%ាក់ាច់ដុំ០.២-០.៥មលកនុង១កេាលពេាាលពី៣-៥ថងេ។
ទេាាមីសុីនាយាមួយចំណី០.២២%។
សដេឹបតូមីសុីនាក់នឹងាច់ដុំ១៥០-២០០មកេទមងន់១គកេកល័ាុំំហវេនីកុល២០-៤០ម.កេទមងន់១គកេ

ឱេយផឹកឬាយាមួយចំណី។

៤.អំពីជំងឺាកសៈ(Salmonellosis)
ជំងឺាកសាបេភេទជំងឺឆលងាលាលឆប់រហ័សចេើនកើតៅលើាន់ដេលានាយុពី១-១៥ថងេ។ជំងឺនេះ

បងកឡើងោយាក់តេរី។លកខណៈពិសេសនេជំងឺនេះគឺាកាមកានពណ៌សចុះទមងន់អតេាាប់ពី៤០-៥០%។
ក.ោគសញា
ាន់ានោះធំ ោមបះ សំកុក ភនេកមមី សុីតិច ឬអត់សុី ាមកានពណ៌ស ។ ចំាះមេាន់ាកពង
ោមសេាប់សិរសលេក ពងាងវៀចមិនដូចាពងធមមា។ ជំងឺនេះចមលងពីមេឈឺៅកូនាមរយៈស៊ុត និងាច
ឆលងាមរយៈចំណីទឹកបរិយាសផេសេងៗៅជុំវិញដេលមិនាាត។
ខ.ារារារៈារាក់វាក់ាំង

អាម័យទេុងនិងសាារៈបេើបេស់កនុងទេុង
ដុតបំផាញោលសតវាប់ោយជំងឺ

            កូនាន់ទើបនឹងាស់តេូវាក់កនលេងសងួតាាតហើយតេូវផដល់ចំណីដេលានជីវាតិា.ដេ.អឺឬាចបេើ
ាាញ់ថលើមតេី១-២%ឬ១-២លីតេកនុងចំណី១០០គកេឬ១-២មលកនុងចំណី១គកេ។

គ.ារពេាាល
បេើថាំតេតេសុីគលីន(ាក់)៣០-៤០មកេកនុងទមងន់ាន់១គកេ។កល័ាាមហវេនីកុល១០%ាក់ាច់ដុំ៣០-៥០
មកេកនុងទមងន់ាន់១គកេឬាចយក៥សេសេាយទឹកាាត១លីតេឱេយាន់ផឹក៣-៥ថងេ។

៥.ជំងឺាកាមៈ(CoccidiosisAvium)
ាជំងឺាាវមួយកនងុចំណមជំងឺាន់ដេលបណាលមកពីាាាាសីុតមេាាងាងមូលតងាប់ៅកនងុោះវៀន។

សតវកើតជំងឺនេះានសភពកេិនកេធំចុះទមងន់។ពេូនមូលាចឆលងាមរយៈមនុសេសកណតុរសតវាបរុយ។ល។
ក.ោគសញាៈ
ាន់ដេលឈឺានោមបះ ខនងោង  កេាលសំយ៉ុង  ភនេកបិទ ាក់ញ័រ ានចេញាមាមគូថតេអត់ាក
កេយមកាន់ក៏ាប់។ាន់ខលះចេញោគសញាចេាស់ាស់សំកុកសុីតិចតួចសេកទឹកាមកពណ៌លឿង
ឬកេហមតិចៗ (ាយាម)ពិាកដើរ ាកាាំងាា គូថបេាក់ាមកហើយានរំអិលពណ៌កេហមាន់
ខលះាប់ាន់ខលះរស់។
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ខ.ារារារៈ
អាម័យកុំចិញចឹមកូនាន់ៅកនុងទេុងដេលាាប់ចិញចឹមាន់ធំ
ាន់ឈឺឬសងេស័យថឈឺតេូវដកចេញ
ចិញចឹមធវើទេុងខពស់ពីដីកុំឱេយាន់សុីាមកគាវ
តេូវធវើកមមវិធីទាាក់ពេូន

គ.ារពេាាលៈបេើថាំFurazolidon
កមេិតារារ១៥០កេមកមុងចំណី១តន(០.០១៥%)ឱេយាន់សុីកនុងរយៈពេល៧ថងេ។កមេិតពេាាលៈ៤០០
កេមកនុងចំណី១តន(០.០៤០%)ឱេយាន់សុីរយៈពេល៧ថងេបាាប់មកបេើាមកមេិតារារវិញ។

  តើានវិានារដូចមដេចដើមេបីកុំឱេយកើតសេមើលៅនឹងសំបុកាន់?
ារារារសេមើលៅលើសំបុកាន់ៈ ាទូៅសេមើលចេើនកើតៅលើសំបុកាន់ាពិសេសៅពេលដេល
ាន់កំពុងកេប។ ដូចនេះមុននឹងឱេយ មេាន់កេបពងអនកគួរសាាប់និងារារសេមើលឬចេលើខលួនមេាន់និងសំបុក
ាមុនសិនោយបេើាវាាវពេសលឹកសាសលឹកគេសលឹកាោច់សលឹកទៀបសលឹកមេះពេសលឹកទនាេនខេតេ។ល។
ាក់ៅាតសំបុក មុនឱេយមេាន់ពង។គួររៀបចំសំបុកឱេយសមើនឹងមេាន់ដើមេបីកុំឱេយវដណតើមសំបុកគាពង។ៅ
ពេលដេលកូនវាស់អស់គួរយកសំបុកនិងអវីដេលយើងាក់ាតសំបុកសមេប់ឱេយវកេបពងោះៅដុតោល
ាំងអស់ដើមេបីសាាប់ចេនិងសេមើល។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                              ៣0 ាទី
យើងាំគាៅកនលេងចិញចឹមាន់ដើមេបីពិនិតេយនិងាមានាន់ានជំងឺ។
គេូនិងសិសេសពិនិតេយាមានាន់ានជំងឺហើយាប់មករកេាទុកាងកេទេុងដើមេបីពេាាល។ពិនិតេយរួចហើយ
តេឡប់ៅថាក់វិញ។
ថងេកេយតេូវរកវាក់ាំងផដល់ឱេយាន់។

បញចប់មររៀន                                       ១0 ាទី
ឱេយសិសេសយកសៀវៅកត់ខលឹមារមេរៀននិងសំណួរៅលើាារខៀនយកៅមើលនិងឆលើយៅផទះ។ដើមេបីឱេយ
ចមលើយាន់តេចេាស់តេូវចេះាកសួរឪពុកាាយបងបអូនឬអនកជិតាង។

       សំណួរៈ១.តើធវើដូចមដេចដើមេបីបាារជំងឺាន់?
 ២.តើានវិានារដូចមដេចដើមេបីកុំឱេយកើតសេមើលៅនឹងសំបុកាន់?
ាមានរៀងាល់ថងេាំងពេឹកាំងាាច

បណាំផញើៈ
-ាន់ដេលាប់ោយារជំងឺតេូវដុតោល
-ាន់ានជំងឺតេូវាប់ចេញពីកនុងទេុងមករកេាទុកាងកេដើមេបីាមាននិងពេាាល
-ដើមេបីឱេយារចិញចឹមាន់តេានបេសិទធភពតេូវាក់វាក់ាំងកូនាន់ទើបនឹងាស់
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លរបរងកំសានត ៈ  សរឡាញ់កូនកមរងកៅសូ៊          ១0 ាទី

 ឱេយសិសេសាំងអស់ឈរាវង់បេរមុខចូលកនុងាំងអស់គាានាាក់ឈរៅកណាលហើយពនេយល់ថៈ
 -នេះាកមេងៅស៊ូយើងាំងអស់គាបេឡេងលេងាមួយនឹងកូនកមេងៅស៊ូនេះឱេយដូចនឹងកូនកមេងពិត។
 -ារបេឡេងលេងនេះ  អនកណចង់ធវើអវីក៏ានដេរដូចាៈសិតសក់ឱេយវ ធវើាពរវធវើាងូតទឹកធវើាាប
មេៅធវើាថើបវហើយបេឡេងលេងាមួយកូនៅស៊ូនេះ(រយៈពេលបេហេលកនលះវិាទី/ាាក់)គឺធវើាាក់មដងៗរហូត
ដល់គេប់គាតេូវចងាំសកមមភពរបស់ខលួនផង។
 -លុះធវើានគេប់គាហើយ អនកឈរកណាលទទួលយកកូនៅស៊ូមកវិញ ហើយនិយយបនដថយើងាំអស់គា
ាប់លេខាាក់ាប់លេខ១ាងាាំដេបាាប់ាប់លេខ២អនកាាំដេបនតាប់លេខ១លេខ២រហូតដល់គេប់គា។
 - កេយពីាប់លេខរួចហើយ អនកលេខ១ និងអនកលេខ ២ ឈរទល់មុខដេគូាំងអស់គា ានន័យថអនកលេខ
១ដេគូាមួយអនកលេខ២។អនកដេលបេាន់លេខ១ាំងអស់គាយកសកមមភពដេលខលួនានធវើាមួយនឹងកូនកមេង
ៅស៊ូមកធវើាមួយនឹងដេគូរបស់ខលួន។លុះដល់អនកទី១ធវើចប់អនកទី២យកសកមមភពដេលខលួនានធវើាមួយនឹង
កូនកមេងៅស៊ូមកធវើាមួយនឹងអនកទី១វិញមដង។
 -លុះានធវើសកមមភពាក់គាចប់ហើយអនកឈរៅកណាលឱេយអនកាំងអស់ឈរបេរមុខចូលកនុងហើយលើក
ឡើងថអនកដេលធវើសកមមភពានលអដូចដើមឈរៅនឹងកនលេងោយឡេកអនកដេលធវើមិនដូចសកមមភពដេលខលួន
ានធវើាមួយនឹងកូនៅស៊ូោះចូលមកកនុងវង់ដើមេបីពិន័យ។
 -ពិន័យានចេៀងានាំជួនាលចេៀងផងាំផងជួនាលគេន់តេាំឯអនកឈរៅាងៗចេៀង។

កំណត់សាាល់ៈ ខលឹមារាងលើនេះដកសេង់ចេញពីសៀវៅរបស់អងគារសុីដសេ-កមពុាCIDSE-CAMBO-

DIAកមមវិធីបណតុះបណាលបចចេកទេសកសិកមមឆាំ១៩៩៦។
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ម្រៀនទី ១០ៈ ចំណ្ះដឹងកនុងារចិញចឹមាន់
 រយៈពេលបងេៀនៈ២មាង

 ារតេៀមលកខណៈ
       មុនពេលបងេៀនោកគេូ អនកគេូតេូវ
              ាននិងពិនិតេយមេរៀនោយហមត់ចត់និងធវើកិចចតេងារបងេៀន
              ពិនិតេយមើលឯការសិសេសដើមេបីចង់ដឹងថតើានព័ត៌ាននិងសំណួរសមេប់សកមមភពតេូវ

នឹងារបងេៀនដេរឬទេ?
សរសេរសំណួរសិកេាលើាារខៀនឬៅលើកេាសផាំងធំ។បេសិនបើសិសេសានសៀវៅគេាចមើល

ព័ត៌ាននេះៅកនុងសៀវៅរបស់គេាន
 មើលាលវិភគបេាំថងេ
 រៀបចំបនទប់រៀន(តុៅអីាារខៀន...)

 សាារឧបទេសធនានដេលតេូវារ
     សៀវៅសិសេសាជមេើសដេលគេូតេូវារបេើបើាំាច់
     ដីសហវឺតសរសេរាារខៀន
     សំណកាន់ានជំងឺថាំពេាាលវាក់ាំង។ល។ 

     សំណួរសរសេរសមេប់តេសតចំណេះដឹង

  វតថុបំណង 
        ៅពេលរៀនមេរៀននេះចប់សិសេសាំងអស់ាច៖

 - កំណត់ពីចំណីដេលធវើឱេយាន់រហ័សឆប់ធំាត់
 - បាាញពីបេព័នធរំាយាាររបស់ាន់។

រំឭកមររៀនទី ៩ៈ ជំងឺមាន់                                      ១០ ាទី
ោកគេូ/អនកគេូពិនិតេយវតដានរួចបេមូលកិចចារសិសេសមកកេបាាប់មកាមួយសិសេសដូចានសំណួរាងកេម៖

  តើធវើដូចមដេចដើមេបីបាារជំងឺាន់?សិសេសាំគាឆលើយៈ
ដើមេបីបាារជំងឺាន់តេូវអនុវតដដូចតៅៈ

   កូនាន់ទើបាស់តេូវផដល់វាក់ាំងនិងតេូវានថាំបាារសមេប់ានធំ
   អាម័យទេុងកុំចិញចឹមកូនាន់ៅកនុងទេុងដេលាាប់ចិញចឹមាន់ធំ
   ាន់ឈឺឬសងេស័យថឈឺតេូវដកចេញបើាប់តេូវដុតឬកប់ោល
   ចិញចឹមធវើទេុងឱេយខពស់ពីដីកុំឱេយាន់សុីាមកគាវ
   តេូវធវើកមមវិធីទាាក់ពេូន

 តើានវិានារដូចមដេចដើមេបីកុំឱេយកើតសេមើលៅនឹងសំបុកាន់?សិសេសាំគាឆលើយៈ
ាទូៅ សេមើលចេើនកើតៅលើសំបុកាន់ ាពិសេសៅពេលដេលាន់កំពុងកេប។ ដូចនេះមុននឹងឱេយមេាន់
កេបពងអនកគួរសាាប់និងារារកុំឱេយានសេមើលឬចេលើខលួនមេាន់និងសំបុកាមុនសិនោយបេើាវាាវពេ
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សលឹកសាសលឹកគេសលឹកាោច់សលឹកទៀបសលឹកមេះពេសលឹកទនាេនខេតេ។ល។ាក់ៅាតសំបុកមុននឹងឱេយមេាន់
ពង។គួររៀបចំសំបុកឱេយសមើនឹងមេាន់ដើមេបីកំុឱេយវដណតើមសំបុកគាពង។ៅពេលដេលកូនវាស់អស់គួរយកសំបុក
និងអវីដេលយើងាក់ាតសំបុកសមេប់ឱេយវកេបពងោះៅដុតោលាំងអស់ដើមេបីសាាប់ចេនិងសេមើល។

ចំណងជើងមររៀនទី ១០ៈ ចំណរះដឹងកនុងការចិញចឹមមាន ់                ៤0 ាទី

តើពូជាន់ដេលគេចិញចឹមសពវថងេានបុ៉ាោនបេភេទ?
       ពូជាន់ដេលចិញចឹមៅកនុងបេទេសកមពុាយើងសពវថងេនេះាន២បេភេទសំាន់ៗដូចាពូជាន់ៅកនុងសេុក
និងពូជាន់ដេលាំចូលពីបរទេស។

១.ពូជាន់ៅកនុងសេុក
ាពូជាន់ដេលានៅកនុងបេទេសកមពុាយើងាយូរយរណស់មកហើយ។ពូជាន់ៅកនុងសេុកសំាន់ៗ

ដូចាពូជាន់សំៅាន់សគួយាន់សំឡីាន់ចេាន់កេាស់ាន់គកាន់ាលនិងាន់កណតូង។ល។
លកខណៈរបស់ពូជាំងនេះគឺានខលួនតូចលូតាស់យឺតពងតិចតេានារធន់នឹងជំងឺាងពូជាន់ាំចូល។
ាន់កនុងសេុកានលកខណៈពិសេសាយាំុនឹងាតុាាសសុីចំណីមិនរីសាចលេងឱេយដើររកសុីាមភូមិ
និងាាររបស់មនុសេសជេូកចេះថេរកេាកូនហើយាចកេបភាស់កូនានោយខលួនឯងទៀតផង។
ពូជាន់កនុងសេុកតេូវានកសិករចិញចឹមកនុងចំនួនតិចតួច។

២.ពូជាន់ាំចូល
 ាពូជថមីដេលតេូវានគេាំចូលពីបរទេសហើយភគចេើនតេូវានចិញចឹមាលកខណៈទេង់ទេយធំ។ពូជាំង
នេះាន២បេភេទគឺពូជសមេប់ចិញចឹមយកពងនិងពូជសមេប់ចិញចឹមយកាច់។លកខណៈនេពូជាន់ាំងនេះគឺ
ានារលូតាស់លឿនផដល់ស៊ុតានចេើនធំៗតេមិនសូវានារធន់ទេំនឹងាតុាាសជំងឺនិងសុីចំណីរីស។
ារចិញចឹមពូជនេះាមារចំណយថវិានិងារថេាំខពស់។ពូជាន់ាំចូលដេលគេសងកេតឃើញៅកនុងបេទេស
កមពុាានដូចាពូជាន់យកាច់ភលីមុតពូជាន់យកពងអីុាបេននិងពូជយូាដាដើម។
        

ពនេយល់ចំណុចសំាន់ៗឬបេប់សិសេសៅកនុងថាក់។

៣.ទាាប់និងអតដចរិតធមមាតិរបស់ាន់
ាលកខណៈធមមាតិាន់កនងុសេកុាសតវចូលចិតដដើរកាយរកចំណីាហវងូនិងាររកញីឈោលោយខលនួឯង។

កនលេងសមេប់ចិញចឹមតេូវរៀបចំឱេយាន់ានលទធភពបញចេញនូវទាាប់របស់វឱេយានលអ។សកមមភពបេាំថងេដេល
ាទាាប់របស់ាន់ជួយឱេយាន់លូតាស់ានលអាមលកខណៈធមមាតិរបស់វបេកបោយសុខភពលអ និងរស់ៅ
ោយសបេាយចិតដ។ ាទូៅាយវិារឬទាាប់ធមមាតិរបស់ាន់ានដូចាពេលពេលប់ចូលទេនំដេកលុះដល់ជិត
ភលឺរាវ(ាន់ឈោល)ពេលពេឹកពេលឹមសេងៗ ចុះពីទេនំដើររកចំណី។ លុះដល់មាង៩-១០ ពេឹកាន់ញីពងលុះ
ដល់ពេលថងេតេង់វចុះមកតេសុះលេងដីដើមេបីសាាតោមនិងជមេុះចេឬសេមើល។  ៅពេលថងេរសៀលបនតិចវាំ
គាដេកលេងកំៅថងេ ដើរកាយរកចំណីសុីមដងទៀតហើយដល់់ពេលាាចាំគាចូលទេនំវិញ។ ចំោះសកមមភព
បនដពូជាទូៅគឺានគេប់ពេលវេាាំអស់លើកលេងតេពេលដេក។
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៤.ារលូតាស់របស់ាន់
ក.ារលូតាស់របស់ស៊ុត

 ាទូៅស៊ុតាន់ាស់ៅថងេទី ២១(លើសឬខវះ ៣ ថងេ)គិតាប់ពីមេាន់ ាប់ផដើមកេប។ារលូតាស់
របស់កូនាន់ៅកនុងស៊ុតបេពេឹតដៅោយារកំៅដេលផដល់ាមរយៈមេកេប។ាមរយៈារឆលុះមើលស៊ុតគេាច
បេងចេការអភិវឌេឍរបស់ស៊ុតដូចាងកេមៈ
 ថងេទី៤ៈានគេប់ខោមួយបុ៉នគេប់សណតេកាចមើលឃើញបើមិនឃើញគឺស៊ុតោះខូច។
 ថងេទី៧ៈសរសេាមតេូវានគេឃើញចេញពីចំណុចខោហើយថង់ខេយល់សលេកាងផនេកផេសេងៗទៀត។បេសិន
 បើគេប់ខោចេះចល័តគឺសុ៊តោះខូច។
 ថងេទី៩ៈឃើញសរសេាមចេើនថង់ខេយល់ឃើញចេាស់ហើយចំណុចខោាចចល័ត។
 ថងេទី១២ៈកូនាន់ានទំហំបុ៉នបេក់ាក់ពេលានចលាគេាចមើលឃើញសរសេាមចេាស់។
 ថងេទី១៧ៈ១ភគ៣នេសុ៊តទទេាផនេកៅសល់ពេញោយដុំខោគេាចមើលឃើញចំពុះកូនាន់។
 ថងេទី២០ៈកូនាន់ានរូបាងជិតពេញលេញហើយលេងតេឡប់ាន។
 ថងេទី២១ៈាស់
ខ.ារលូតាស់របស់ាន់
 ាទូៅារលូតាស់របស់ាន់តេវូានចេកចេញា៥ដំណក់ាលសំាន់ៗដូចាៈ ដំណក់ាលសុ៊តដំណក់
ាលកូនាន់ដំណក់ាលាន់ជំទង់ដំណក់ាលមេនិងាដំណក់ាលាន់ាស់។ារគេប់គេងនិងថេរកេា
ាន់តេូវបេបេួលៅាមដំណក់ាលនីមួយៗដេរ។

សកមមភាពសំខាន់ៗ                                                       ៣0 ាទី

 វានារសំាន់ដេលសិសេសបំពេញសំណួរគេប់ៗគា។សំណួរាន៣បេភេទ(សំណួរចងាំសំណួរ
ផគូផគងនិងសំណួរតេិៈរិៈ)ដេលសិសេសតេូវឆលើយសំណួរាំងអស់ោះ។សិសេសតេូវឆលើយឱេយានរហ័សាមដេល
ាចធវើាន។

Iោកគេូ/អនកគេចូេកទមេង់សំណួរដល់សិសេស(ានៅទំព័រទី៤៨.៤៩និងថតចមលងតេៀមទុកាសេច)
ោកគេូ/អនកគេូណេាំ ដើមេបីឱេយសិសេសានយល់ចេាស់កនុងារបំពេញសំណួរ ជៀសវងារលុប ឬ

ោសនិងថេមចមលើយបណាលឱេយោកគេូ/អនកគេូពិាកកេចមលើយាំងោះ។

បាាប់មកសិសេសាប់ផតើមបំពេញសំណួរដេលានរយៈពេល១៥ាទី
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បញចប់ម្រៀន                                                                                                        ១0 ាទី

        កុ្មាារាតិវីាមីន(ាារារារ) 
 ាតិវីាមីនាំាច់កនុងារជួយបងកើនភពរឹងាំបេឆំងនឹងមេោគជួយកនុងាររំាយាារសេូបយការ
ាតុចិញចឹមជួយដល់ារបនដពូជនិងបេព័នធបេាទ។វីាមីនសំាន់ៗសមេប់ាន់ានដូចាៈវីាមីនាដេាអឺ
និងបេ។ាតិវីាមីនាំងនេះសមេបូរណ៍ៅកនុងសោសេស់ចកកនធុំថេតតេកួនលោសលឹកដំឡូងមីសពេសលឹកលោ
និងរុកខាតិបេតងាចេើនបេភេទទៀត។កងវះវីាមីនបណាលឱេយានបញាលើាន់ដូចតៅៈ

 កងវះវីាមីនាបណាលឱេយាន់លូតាស់យឺតអតេាាប់ខពស់ពងថយចុះនិងានបញាលើដំណើរារ
បញចេញទឹកាត់និងទឹកភនេក។

 កងវះវីាមីនដេបណាលឱេយកូនាន់កើតជំងឺទន់ឆអឹងាន់ជំទង់ាយាក់ឆអឹងពងថយចុះនិងអតេាស់
របស់វថយចុះ។
កងវះវីាមីនាបណាលឱេយានារហូរាមាមជើងទេូងាាបនិងាមមិនាយកក។
កងវះវីាមីនអឺបណាលឱេយកូនាន់ានជំងឺសរសេបេាទ(ជំងឺឆកួតាន់)និងធវើឱេយអតេាស់

របស់វថយចុះកេិនមិនធំនិងចឹកគាហើយាាប់ចេើនចំោះកូនាន់។
កងវះវីាមីនបេបណាលឱេយារបំបេការសេូបយកកលុយសុីតនិងលីពីតពីចំណីថយចុះខវិនជើងោមលូត

ាស់មិនលអរាកសេបេកោសិាាមកេហមលូតាស់មិនលអាាញ់រំុថលើមនិងតមេងោម។

 ាតិទឹក
 ទឹកគឺាផនេកមួយដ៏សំាន់របស់ាន់ដេលានបេហេលពី៦៥-៧០%នេទមងន់ខលួនាំងមូល។ារផដល់ទឹក
ាាតគឺាកាាាំាច់បំផុតពេះវានតួាទីជួយកនងុាររំាយនិងសេបូយកាារដឹកជញជនូារាតុចិញចមឹដេល
ានរំាយោះៅាន់សរីាងគនិងជួយដឹកជញជូនាកសំណល់បញចេញោល។កេពីោះទឹកក៏ានតួាទីផងដេរ
កនុងារសមេបសមេួលសីតុណាភពៅកនុងខលួននឹងជួយកំាត់ឬាងាតិពុលចេញពីខលួនាន់។តមេូវារទឹករបស់
ាន់ានារកើនឡើងានិចចោយោងៅាមាយុរបស់ាន់។កងវះទឹកធវើឱេយាន់ានារលូតាស់យឺតថយ
ទមងន់ថយពងហើយករណីធងន់ធងរវាចធវើឱេយាន់ាប់។

ការណរនាំគរូ  

ឱេយសិសេសាមានារចិញចមឹាន់ចេកវេនាមានឱេយានទៀងាត់ោយបេើបេស់ាាងតមានៅកនងុមេរៀនទី៣។
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    ារចិញចឹមាន់     ារចិញចឹមាន់



លរបរងកំសានត ៈ  ជិះទូកាញ់គនា                                           ១០ ាទី
ចេកសិសេសាំងអស់ា៦កេុម(១កេុមានគា៥ាក់)និងានឈោះទូកសមេប់កេុមនីមួយៗ។
កេុមនីមួយៗតេូវជេើសរីសឈោះទូកបេាំកេុមរៀងៗខលួន។
កេុមនីមួយៗឈរាជួរពីកេយគាហើយកេុមាំងអស់ឈរទល់មុខគា។

ឈោះទូកៈ
១.ហនុានវយលុក

២.សុវណណច័នទគាាានឫទធិ
៣.ឫទធីមុនីដេកជះានជ័យ
៤.សុវណណបុាផមាលំពេង
៥.សេីកំណចដេៅ
៦.ពិជ័យាគរាយដេន

បញាក់ៈារាក់ឈោះទូកនេះគឺដើមេបីឱេយកេុមផេសេងៗទៀតពិាកាំឈោះទូករបស់យើង។
បាាប់មកកេុមនីមួយៗានគា៥ាក់ដូចនេះានតួាទីខុសៗគាោយសេកថៈ

ទី១.សេកថបេុងបេៀបរត់ៅកេយអនកទី៥
ទី២.ឡើងមកមកាងមុខសេកថរៀបចំរត់ៅកេយបងអស់
ទី៣.ឡើងមកមកាងមុខសេកថចេកគេប់រត់ៅកេយបងអស់
ទី៤.ឡើងមកមកាងមុខសេកថតមេង់តេូវចងអុលៅកេុមទី៥ដេលយើងចង់ាញ់រត់ៅកេយ
ទី៥.ឡើងមកមកាងមុខសេកថ៉សេីកំណចដេៅ៉ាញ់ទនទឹមគាោះដេចងអុលៅកេុមទី៥
ោះផង។

បាាប់ពីានធវើសកមមភពហើយសាជិកកនុងកេុមតេូវានបដូរតួាទីគាអនកទី៥មកាអនកទី១
អនកទី១ៅាអនកទី២អនកទី២ៅាអនកទី៣...។
ចំណេកឯកេុមដេលគេចងអុលថាញ់ថឈោះកេុមរបស់ខលួនកេុមនេះតេូវធវើសកមមភពឱេយដូចកេុមមុនដេរ។
កេុមបាាប់អនុវតដាមដូចគាមុនៗដេរ។

-43-

    ារចិញចឹមាន់
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មេរៀនអំពីារចិញចឹមាន់

karciB©awmman;
plRbeyaCn_énkarciB©awmman;

kareRCIserIsBUC³

karciBa©wmman;pþl;plRbeyaCn_dUcCa³
gayRsYlciBa©wm minerIscMNI
manlT§PaBbnþBUCeRcIn ¬pþl;kUnBI
10eTA 15k,aleBlBgmþg²¦
pþl;sac; nig s‘uteFVICaGahard¾q¶aj;
pþl;lamksMrab;dak;dMNaMepSg²
pþl;eramsMrab;eFVIGMe)as
lk;)ankMérsMrab;edaHRsayCIvPaB .

kareRCIserIsBUC
karpþl;cMNIGahar nigTwk
karerobcMCMrk b¤RTug
karEfTaM nigkarBar .

BUCman;manBIy:ag KWBUCman;mkBIbreTs nig BUCman;kñúgRsuk

x> lkçN³sMKal;BUCman;kñúgRsuk

minsUvFn;nwgCMgWepSg² ¬gayTTYlCMgWNas;¦
minGacciBa©wmElg [edIrrksuIcMNIedayxøÜnva)aneT

mankarlUtlas;rh½s cMeBaHman;sac;-pþl;BgeRcIncMeBaHman;pþl;Bg¦.

gayRsYlciBa©wmkñúglkçN³RKYsar
Fn;nwgCMgW
ecHRkabPJas;Bg beNþIrkUn karBarsRtUv
)anmYycMnYn
lUtlas;yWt pþl;Bgtic

lkçNÐeRCIserIsman;kñúgRsukmkciBa©wm ¬eRCIs
erIsman;CMTg; nig emman;¦
RtUvTijman;BIkEnøgNaEdlKµanCMgWmkciBa©wm

RtUvkarEfTaMeTAtambec©keTsCanic© ¬RtUvmanRTugnigpþl;cMNIpSMeRsc nig Twk [)anRKba;RKan;

k> lkçN³BUCman;mkBIbreTs

ktáakMNt;kñúgkarciBa©wmman; ³
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មេរៀនអំពីារចិញចឹមាន់

karerobcMRTug

man;mansuxPaBl¥ rh½srhYn
sIrBN’Rkhm EPñkPøWføa
eCIg³ Es,keCIgminRCIvRCYj PøWrelag
KUfTUlay³ cenøaHqøwgKUf nigq¥wgRTUgTUlay
¬dak;Rmaméd3 cuH¦
pÞúyeTAvijman;nwgBgtic ebIq¥wgKUfceg¥ót
Kb,IeRCIserIs b¤Tukemman;Na
EdlmanBgeRcIn ¬elIsBI10¦
ecHPJas; nigEfkUn)anl¥
Kb,IbMEbkkUnmkciBa©wmedayELk eFVIy:agenHemman; nigqab;BgsarCafµ

karsagsg;RTugmaneRcInrebob GaRs½yeTAtameKalbMNg nig FnFanrbs;GñkciBa©wmeKGacsag

q¥wgKUf

q¥wgRTUg

sg;. GMBIsmÖarEdlmanRsab;enAkñúgmUldæan dUcCa kUneQI bJsSI s,Úv søwketñat>>>>.l.
sMPar³TaMgenHgayRsYlrk ehIycMNayR)ak;Gs;tictYc.

kñúgRTugRtUveFVIRTenIsMrab;[ man;edk
kñúgRTugRtUveFVIRTenIrsMbuk[ man;Bg
nig[)anRKb;cMnYnman; . eKGaceFVI
GMBIl¥I keBa¢I bgÁI b¤LaMgRkdasEdl
manTMhM30-40s>m ehIydak;cMebIg
søwkeckb¤]karug. edIm,IeCogvagman
RsemIleKdak;søwkfñaMCk; b¤kemÞckmÞIfñaM
Ck;kñúgsMbukBgnImYy²
kñúgRTugRtUvmansñÚkTwk sñÚkcMNI
ÉeRkARTugk¾RtUvdak;pgEdredIm,I
gayRsYldl;man;rkTwkpwk nigcMNI
munnwgdak;man;bBa©ÚleTAkñúgRTug RtUveFVIkarMgab;emeraK eday)ackMe)arselIépÞ
RTugTaMgmUlehIyTukecalBI1-2 GaTitü
]sSah_e)assMram lamkecjBIkRmalRTug s¥at
TMhMRTugKW1Em:Rtkaer:sRmab;man; 3k,al
kuMciBa©wman;eRkampÞH eRBaHvaman\T§iBlminl¥cMeBaHsuxPaBmnusS.

karsagsg;RTg;smRsbtambec©keTs



ារាយតមលៃ
ារវយតមលេសំណួរសរសេរៈ ារចិញចឹមាន់
ឈោះ.........................................ភេទ.............ថាក់ទី...........ាា.....................................
សេុក.............................ខេតដ....................................

I.សំណួរចងាំៈ
១.តើកនលេងចិញចឹមាន់ានាានភពដូចមដេច?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

២.តើារសង់ទេុងាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

៣.ហេតុអវីានាមិនឱេយកូនាន់ទើបនឹងាស់សុីចំណីកនុងរយៈពេល១២មាង?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................

៤.តើគេតេូវជេើសរីសមេាន់ានលកខណៈដូចមដេចដើមេបីយកវធវើពូជបនដ?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

៥.ហេតុអវីានាាំាច់ទាាក់ពេូនាន់?
................................................................................................................................
................................................................................................................................

II.សំណួរខុសតេូវៈ
សំណួរ ខលឹមារ ខុស តេូវ

១
ក មេាន់១០កេាលតេូវារឈោល២កេាល
ខ មេាន់ាយុលើសពី៣ឆាំទុកធវើពូជមិនាន

២
ក កូនាន់ទើបនឹងាស់យើងមិនាំាច់ាក់វាក់ាំង
ខ មេាន់កេបពងចំនួន២៣ថងេទើបាស់

៣
ក កនលេងាន់ពងនិងកនលេងាន់ដេកមិនាក់ៅាមួយគា
ខ ាំាច់ធវើរណាកំបុ៉សតឱេយាន់ាយ
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៤
ក យកាន់ដេលានជំងឺមកបរិោគាន
ខ ាន់ាកពងឬពងវៀចបណាលមកពីខវះាតិាល់សេយូម

៥
ក យកាន់កូនដំបូងទុកធវើពូជ
ខ ាន់ដេលាាប់កើតជំងឺទុកធវើពូជមិនាន

III.សំណួរវិភគៈ
១.តើារលូតាស់របស់ាន់ានបុ៉ាោនដំណក់ាល?អវីខលះ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

២.តើស៊ុតាន់អភិវឌេឍដូចមដេចខលះ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

៣.តើគេកត់សាាល់ដូចមដេចដើមេបីឱេយដឹងថាន់ានជំងឺ?
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

៤.តើានលកខណៈខុសគាអវីខលះរវងារចិញចឹមាន់ពូជកនុងសេុកនិងពូជាំចូល?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

៥.តើានរុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូន?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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សំណួរ  និង  ចមលើយ
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ារវយតមលេសិសេសមេរៀនៈ ារចិញចឹមាន់
ានសំណួរចំនួន១៥ខុសៗគាដេលាក់ទងនឹងមេរៀនារចិញចឹមាន់ៈ
I.សំណួរចងាំ
១.តើកនលេងចិញចឹមាន់ានាានភពដូចមដេច?

-ទីកនលេងចិញចឹមាន់ានាានភពដូចាៈដីទួលសេឡះាតុាាសលអានដើមឈើខលះៗ

២.តើារសង់ទេុងាន់ានារបេោជន៍អវីខលះ?
ារសង់ទេុងាន់ានារបេោជន៍ដូចាៈ
-កេបនិងភាស់ពងទទួលផលានលអ
-ាយសេួលកនុងារឱេយចំណី
-ាយសេួលកនុងារធវើអាម័យ
-ាត់បនថយជំងឺផេសេងៗ
-ាយសេួលកនុងារបេមូលាមកសមេប់ធវើជី
-ាត់បនថយារាត់បង់ោយោរលួចឬសតវសុី
-ាយសេួលកនុងារាប់ាក់វាក់ាំង
-ាយសេួលកនុងារាមានពេលកើតជំងឺពេាាលនិងទាាក់ពេូន
-ាយសេួលកនុងារាប់យកៅលក់។

៣.ហេតុអវីានាមិនឱេយកូនាន់ទើបនឹងាស់សុីចំណីកនុងរយៈពេល១២មាង?
   កូនាន់ទើបនឹងាស់មិនឱេយសុីចំណីកនុងរយៈពេល១២មាងពីពេះកូនាន់ដេលទើបនឹង
ាស់ភាមវៅានារាតុសុ៊តពណ៌លឿង(សុ៊តលឿង)ដេលាចំណីបមេងុសមេប់ចិញចមឹជីវិត
ៅឡើយ។បេសិនបើយើងរហ័សផដល់ចំណីឱេយវសុីពេកោះបណាលឱេយវអួលចំណីាាប់។

៤.តើគេតេូវជេើសរីសមេាន់ានលកខណៈដូចមដេចដើមេបីយកវធវើពូជបនដ?
ារជេើសរីសមេាន់ទុកធវើពូជបនដានលកខណៈដូចាៈ

 មេាន់តេូវានរូបាងធំាត់រឹងាំមិនដេលកើតជំងឺឆលង
 គួរានទមងន់១.៥គគេឡើងៅ
 ានាយុាប់ពី៧ខេៅ៣ឆាំ
 ផដល់ពងយាងតិចពី៤ៅ៥ដងកនុង១ឆាំ
 ផដល់ពងមួយដងានពី៨ៅ១២ពង
 កេបពងមដងៗកូនាស់ានយាងតិច៨កេាល
 ពូកេចិញចឹមកូនៅសល់ពីាប់យាងតិចពី៦-៨កេាល
 មិនាចមិនចឹកកូនខលួនឯងឬកូនរបស់មេដទេទៀត
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៥.ហេតុអវីានាាំាច់ទាាក់ពេូនាន់?
ារទាាក់ពេូនាន់ាចជួយឱេយាន់ានសុខភពរឹងាំឆប់ធំាត់ហើយមិនាយកើតជំងឺ
ផេសេងៗទៀតផង។

II.សំណួរខុសតេូវៈ

សំណួរ ខលឹមារ ខុស តេូវ

១
ក មេាន់១០កេាលតេូវារឈោល២កេាល √
ខ មេាន់ាយុលើសពី៣ឆាំទុកធវើពូជមិនាន √

២
ក កូនាន់ទើបនឹងាស់យើងមិនាំាច់ាក់វាក់ាំង √
ខ មេាន់កេបពងចំនួន២៣ថងេទើបាស់ √

៣
ក កនលេងាន់ពងនិងកនលេងាន់ដេកមិនាក់ៅាមួយគា √
ខ ាំាច់ធវើរណាកំបុ៉សតតឱេយាន់ាយ √

៤
ក យកាន់ដេលានជំងឺមកបរិោគាន √
ខ ាន់ាកពងឬពងវៀចបណាលមកពីខវះាតិាល់សេយូម √

៥
ក យកាន់កូនដំបូងទុកធវើពូជ √
ខ ាន់ដេលាាប់កើតជំងឺទុកធវើពូជមិនាន √

III.សំណួរវិភគៈ
១.តើារលូតាស់របស់ាន់ានបុ៉ាោនដំណក់ាល?ានអវីខលះ?

ារលូតាស់របស់ាន់ចេកចេញា៥ដំណក់ាលសំាន់ៗគឺៈ១.ដំណក់ាលស៊ុត
២.ដំណក់ាលកូនាន់៣.ដំណក់ាលាន់ជំទង់៤.ដំណក់ាលមេនិងា
៥.ដំណក់ាលាន់ាស់។

២.តើស៊ុតាន់អភិវឌេឍដូចមដេចខលះ?
ស៊ុតាន់អភិវឌេឍដូចតៅៈ

-ថងេទី៤ៈានគេប់ខោមួយបុ៉នគេប់សណតេកាចមើលឃើញបើមិនឃើញគឺស៊ុតោះខូច។
-ថងេទី៧ៈសរសេាមតេូវានគេឃើញចេញពីចំណុចខោហើយថង់ខេយល់សលេកាងផនេក
ផេសេងៗទៀត។បេសិនបើគេប់ខោចេះចល័តស៊ុតោះខូច។
-ថងេទី៩ៈឃើញសរសេាមចេើនថង់ខេយល់ឃើញចេាស់ហើយចំណុចខោាចចល័ត។
-ថងេទី១២ៈកូនាន់ានទំហំបុ៉នបេក់ាក់ពេលានចលា
គេាចឃើញសរសេាមចេាស់។
-ថងេទី១៧ៈ១ភគ៣នេស៊ុតទទេាផនេកៅសល់ពេញោយដុំខោ
គេាចឃើញចំពុះកូនាន់។
-ថងេទី២០ៈកូនាន់ានរូបាងជិតពេញលេញហើយលេងតេឡប់ាន។
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-ថងេទី២១ៈាស់
៣.តើកត់សំគល់ដូចមដេចដើមេបីឱេយដឹងថាន់ានជំងឺ?
កត់សំគល់ាន់ានជំងឺដូចាៈ

-ាន់សំកុក
-មិនសុីចំណីមិនផឹកទឹក
-ាន់កេិនឬសគម
-ាន់ានាចម៍ាប់គូថឬហៀរសំោរ។

៤.តើានលកខណៈខុសគាអវីខលះរវងារចិញចឹមាន់ពូជកនុងសេុកនិងពូជាំចូល?
លកខណៈខុសគារវងារចិញចឹមាន់ពូជកនុងសេុកនិងពូជាំចូលានដូចាងកេមៈ
ពូជាន់កនុងសេុកពូជាន់ាំចូល
រកចំណីកនុងធមមាតិោយខលួនឯង មិនចេះរកចំណីកនុងធមមាតិ
កេបពងភាស់កូនាន ភាស់កូនោយាាសុីន
ាច់ានរសាតិឆាញ់ ាច់មិនសូវានរសាតិ
ផដល់ស៊ុតតិចនិងទមងន់ាប ផដល់ស៊ុតចេើននិងទមងន់ខពស់
ធន់ជំងឺនិងាតុាាស តេូវានវាក់ាំងារារ

៥.តើានរុកខាតិអវីខលះដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូន?
រុកខាតិដេលាចយកមកបេើកនុងារទាាក់ពេូនាន់ានដូចាៈ
-គេប់ឬសលឹកកទមពទេស
-គេប់សងកេយើងាចាយាមួយចំណីរយៈពេល៣ថងេមដងឬាប់បញចេកកនុងកមេិត៣
គេប់សមេប់ាន់ទមងន់១គកេ
-ផលេាាយើងាចយកមកបញចេកឬបុកាយចំណីឬាយនឹងទឹកក៏ានកនុងកមេិត១/៤
នេផលេាាសមេប់ទមងន់ាន់១គកេ
-កនទក់ាយាមួយនឹងដូងទុំោសរួចចេបល់ចូលគា(ដូងទុំ១ាមួយនឹងកនទក់៣គកេ)
ោយាក់ឱេយសុីារៀងាល់ខេ។

សំណួរាំង១៥នេះសិសេសឆលើយតេូវាំងអស់ានទទួល១៥ពិនទុានន័យថ១សំណួរ
ទទួលាន១ពិនទុ។ពិនទុសមេប់ារវយតមលេនេះានភាប់ាមួយាាងាងកេមៈ

%នេចមលើយ ពិនទុ កំណត់សាាល់
ពី៦៦%ដល់១០០% ាប់ពី១០ឡើងៅ លអ

ពី៥១%ដល់៦៥% ពិនទុពី៨ៅ៩ មធេយម
ាបាង៥០% ពិនទុតិចាង៧ ខេាយ
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ារចិញចឹមាន់
ហេតុអវីតេូវាងសង់ទេុងាន់?

- ាយសេួលធវើអាម័យ
- ាត់បនថយារជល់គនេ ជំងឺ  និងោរលួច
-ាយសេួលាប់ាន់  និងបេមូលស៊ុត

តើយើងាងសង់ទេងុដូចមតេច?
 - យ៉េងោចាស់កមពស់១២០ សម
- កនលេងដេកនិងពងាច់ពីគនេ
- ាងសង់ាមបណតេយថងេ
- កនលេងដេកគួរខពស់ពីដី២ៅ៣សម

ារាក់ថនេបំាកេរជំងឺដល់ាន់

ារធវើកំបុ៉សតាន់់
ទេងុាន់តេវូតេាអេត  ប៉ុនតេាមួយាចម៍សតវ យើងាច បងកើត  
កំបុ៉សតសមេេប់ាន់សវេងរកចំណីោយខលនួឯង។  កំបុ៉សត នេះ   
នឹងាក់ាញសតវលអតិផេសេងៗ ដេលាន់ាចសីុានសមេេប់  
បំពេញបនថេមាាររបស់ា។   យើងាចបេើ កំបុ៉សតសមេេប់ធវើជី 
ដំាំផងដេរ។
សូមសំាតទេងុាន់ឱេយានាល់ថងេ និង ភក់ៅជំុវិញទេងុាន់។

ារជេើសរើសពូជាន់់
ៅពេលជេើសរើសពូជ  យើងគួរជេើសរើសាន់បុ៉នៗ 
គនេ ៅពេល ទិញាន់ធំតេវូពិនិតេយមើលៅលើោម និង 
ភនេកភលឺថលេគួរយល់ដឹងពីរូបាងខុសៗគនេ ាមដំាក់ 
ាលនេពូជនីមួយៗ។

ជំងឺាន់
ជំងឺទូៅរបស់ាន់ដូចា New Castle Disease, VariuolaOvium,Fowl cholera, Salmonellosisand 

CoccidiosisAvium ជំងឺាំងនេះយើងគួរដឹងពីរបៀបទប់ាកេត់ ោគសញញេនិងារពេាាល។

ារឱេយចំណីាន់
-យ៉េងោចាស់១កេេមកនងុមួយថងេ សមេេប់ាន់មួយ
-ឱេយចំណីកូនាន់ាយុកេេម១៥ថងេពី៤ៅ៥ដង កនុង
មួយថងេ  បាទេប់ពីោះឱេយ ចំណី ២ៅ៣ដង កនុងមួយថងេ 
ាយចំណីាមួយបនលេបេតង   និងអំបិល

- ាក់ចំណីៅកនងុសនកូ ដើមេបីជៀសាងជំងឺ សំាតទឹក 
និងចំណីៅកនុងសនូកៅពេលាន់ដេក។

បំណិនជីវិតាមមូលាឋេន   ាជីពាយ ារចិញចមឹាន់
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