
 

គោលបំណងអភិវឌ្ឍនិងការទទួលបានអវ ីមួយដែ
លត្រវូការ 

 

 

ត្រប់ត្រងអារមមណ៍ 

គរើកូនរបស់អនកត្រប់ត្រងអារមមណ៍យ៉ា ងខ្ល ំងគោយរគបៀបណា? គរើកូនរបស់អនកអាចរង់ចំ 
គែើមបីបគំេញរត្មូវការរបសេួ់កគរឬគទ?  
ឧទាហរណគ៍រើកូនរបស់អនកអាចរង់ចំគវនគៅកដនលងលាងសម្អា រដែរបស់េួកគរឬគទ? 
គរើេួកគរម្អនយុទធសាស្តសរ  គែើមបីត្រប់ត្រងការខកចិររ  ែូចជាការគត្រើសគរ ើសសកមមភាេគសេងៗ 
ត្បសិនគបើគហេមដែលេួកគរចូលចិររមិនអាចម្អន? 

តាមោនការកំណរ់លកខខណឌ និងការរំេឹងទុ

ក 

គរើកូនរបស់អនកអាចទទួលយកការដណនំគ ើងវញិេីសម្អរិកត្រួសារឬគទ? 
ឧទាហរណគ៍បើេួកគរគបើកគចលកាលរ បូ ៊ីគណទឹកម្អ៉ា សុនី គរើគៅគេលម្អនការគត្កើនរំលឹក 
េួកគរនឹងបិទវាឬគទ? គរើកូនរបស់អនករំេឹងគលើរំហានបនា ប់តាមទម្អល ប់ត្បចំដងៃឬគទ? 
ឧទាហរណគ៍រើកូនរបស់អនកែុសគមមញមុនគេលចូលគែកគោយមិនចបំាច់គត្កើនរំលឹកឬគទ? 

យកចិររទុកោក់ចំគ ោះរត្មូវការផ្ទា ល់ខល នួ

ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ 

គរើកូនរបស់អនកអាចបំគេញរត្មូវការផ្ទា ល់ខល នួរបស់េួកគរយ៉ា ងែូចគមរច? 
ឧទាហរណ៍គៅគេលេួកគរត្រ ប់គៅសាោះវញិ គរើេួកគរគោោះអាវគត្ៅរបស់េួកគរ 
គហើយេយួ រវាគៅគលើទំេក់ ឬគទ 
ឬក៏េួកគរនឹងគត្រើសគរ ើសយកត្បោប់ត្បោគកមងគលងឬគហេមេីគមន ើរបស់េួកគរ? 

ទំនក់ទំនងជាមួយមិររភកដ ិ គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមសុំឱ្យគកមងៗគសេងគទៀរ គលងជាមួយេួកគរឬគទ? គរើេួកគរគសន ើសុំចូលរមួ 
ដែលកន ុងគនោះេួកគរគ ើញអវ ីមួយដែលគកមងែដទគទៀរកំេុងគមវ ើយ៉ា ងែូចគមរច? 
ឧទាហរណគ៍បើេួកគរគ ើញគកមងេីរនក់ដែលកំេុងគលងបាល់គៅឯសួនកុម្អរ េួកគរ 
(គោយម្អនរំនួយេគីលាកអនក) សួរអនកទាងំគនោះថាគរើេួកគរអាចគលងបានឬគទ?   

គមវ ើឱ្យម្អនរុលយភាេរត្មវូការនិងសិទធិរបស់

ខល នួឯង និងអនកែដទគទៀរ 

គរើកូនរបស់អនកសរល់ត្បោប់គកមងគលង គត្បើហវ ឺរសរគសរ ឬសម្អា រៈគសេងគទៀររមួោន  
គេលេួកគរគលងជាមួយកូនៗែដទគទៀរញឹកញាប់ប៉ាណុាា ? 
ឧទាហរណគ៍ៅគេលរូរគៅដកបរបងត្សីេួកគរ គេលខលោះេួកគរគត្បើហវ ឺរសរគសររបសេួ់កគររមួោន  
គហើយបនា ប់មកសំុឱ្យេួកគរត្រ ប់មកវញិមរងគទៀរ គៅគេលដែលបងត្សីរបសេួ់កគរបានបញ្ច ប់។ 

គោោះត្សាយបញ្ហា សងេម គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមដណនំអំេីែគំណាោះត្សាយយ៉ា ងែូចគមរច 
គៅគេលម្អនបញ្ហា ត្បឈមនឹងមិររភករ ិ ឬបងបអ នូបគងក ើរ? 
ឧទាហរណគ៍ៅគេលេួកគរនិងមិររភករ ិរបស់េួកគរ ចង់រិោះម៉ាូ រូសក ទ័ូរដែលគលាកអនកម្អនគនោះ 
េួកគរដណនថំា “ខំុ្នឹងរិោះរុំវញិរងវង់មូលមរង បនា ប់មកអនកអាចបរ់បាន”។ 

បង្ហា ញរំនញគមវ ើែំគណើរ គរើកូនរបស់អនកអាចត្រប់ត្រងរាងកាយបានលាកត្មិរណា គៅគេលេួកគរគមវ ើចលនរុំវញិ? 
ឧទាហរណ៍េួកគរអាចគែើរគ ើងនិងចុោះរគណរ ើរដែលឆ្លល ស់គរើងរបស់េួកគរគ ើងនិងចុោះគត្កាមគៅគលើ
ត្បោប់ត្បោគៅសួនគកមងគលង ឬររ់គលងរុំវញិអវ ីមួយដែលអាចរារាងំសល វូរបស់េួកគរ។ 

បង្ហា ញរំនញដែលម្អនលំនឹងខល នួ គៅគេលគែើរឬគលង គរើកូនរបស់អនកម្អនលំនឹងខល នួកត្មិរណា? 
ឧទាហរណ៍េួកគរអាចរកាលំនឹងខល នួ គៅគេលគលាកអនកគែើរតាមចិគញ្ច ើមសល វូ 
ឬគលារចុោះតាមកាំរគណរ ើរដែលម្អនកាទំាបៗ គហើយគលារចុោះគោយគរើងេីរ។ 

គត្បើត្ម្អមដែនិងដែ គរើកូនរបស់អនកអាចគមវ ើចលនរិចរួចអវ ីខល ោះ គោយគត្បើដែ កដែ និងត្ម្អមដែរបស់េួកគរ? 
ឧទាហរណ៍េួកគរអាចត្ចបាច់បាញ់ទឹកគោយគត្បើត្បោប់ត្បោគកមងគលង ការការ់គោយគត្បើកដស្តនរ  
ការចងឬវញិដខេមំៗ ការបងវ ិលត្បោប់មួលគបើកទាវ រ ឬគមវ ើចលនដែសត្ម្អប់ចគត្មៀងនន ែូចជា 
“អីុរមី បីរសុ ីដសៃ ឌ្័រ”។  

 



7b គត្បើវមីិសាស្តសរសរគសរនិងរូរ គរើកូនរបស់អនកកាន់គមម ដែ ប ៊ិច ឬគមម ដែេណ៌យ៉ា ងែូចគមរច? 
គែើមបដីសវ ងយល ់គលាកអនកអាចសរល់រូនកូនអនកនូវវមីិសាស្តសរសរគសរឬរូរ និងត្កោសមួយសនល ឹក 
គហើយនិយយថា “រូររបូភាេរបស ់ .” គរើការចប់ដណនរបស់េួកគរ គមើលគៅែូចយ៉ា ងណាដែរ 
គៅគេលេួកគរកាន់គមម ដែ? 

8a យល់ភាសា គរើកូនរបស់អនកអាចគ ល្ ើយរបសមត្សបគៅនឹងវាកយសេាជាក់លាក់និងគសចករ ីដងលង សំណួរ 
និងគរឿងរា វមមមតាឬគទ? 
ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកអាចនិយយអំេីការបង្ហា ញរបូភាេដែលេួកគរចូលចិររគៅកន ុងគសៀវគៅគៅគេល
បានសាកសួរ។  

8b គោរេតាមការដណន ំ គរើកូនរបស់អនកអាចគោរេតាមការដណនំេីរឬគត្ចើនែំណាក់កាលដែលទាក់ទងនឹងគោលគៅនិងបទេិ
គសាមន៍ដែលធ្លល ប់សាេ ល់ឬគទ? ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកអាចលាងសម្អា រនិងសមង រួដែ 
បនា ប់េីបានគត្កើនរំលឹកអំេីទម្អល ប់លាងដែដែលធ្លល ប់ែឹង។  

9b និយយបានចាស ់ គរើកូនរបស់អនកអាចនិយយ គែើមបីគមវ ើឱ្យមនុសេដែលធ្លល ប់សាេ ល់ភារគត្ចើនយល់ែឹងអំេីេួកគរ 
គហើយត្រូវបានយល់ែឹងគោយគភញៀវមកគលងសាោះរបស់អនកមរងម្អក ល? 
កូនរបស់អនកគត្បើ កយយ៉ា ងត្រឹមត្រូវភារគត្ចើន។ ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកអាចនិយយថា 
“ខំុ្បានគ ើញត្សគម្អចនិងសរវកណត បូ (កណត បូ)”។ 

10a ចូលរមួការសនាន គរើកូនរបស់អនកម្អនការសនានគៅវញិគៅមក គោយម្អនការគផ្ទរ ោះបត រូយ៉ា ងរិចចំនួនបីឬគទ? 
ឧទាហរណ៍េួកគរអាចម្អនការសនានដែលម្អនត្សគែៀងនឹង៖ កូន៖ ខំុ្ចង់គៅឧទាន។ គលាកអនក៖ 
“គយើងអាចគៅបនា ប់េអីាហារដងៃត្រង់រចួ”។ កូន៖ 
“គរើគយើងអាចត្បោប់រិោះរំអិលគលងគៅគេលគយើងគៅទីគនោះឬគទ?" គលាកអនក៖ “ត្បាកែណាស ់
គបើត្បោប់រិោះរំអិលគលងមិនគសើមេីគភលៀង។ កូន៖ “ខំុ្សងឃឹមថា Max គៅឯឧទានគនោះសងដែរ។ គលាកអនក៖ 
“ខំុ្រិរថា Max គៅណាឆ្លៃ យជាមួយត្រួសាររបស់េួកគរ។ កូន៖ “អូ។ គហើយបនា ប់មកត្បដហលជា Julie 
នឹងគៅទីគនោះសងដែរ”។ 

11a គៅចូលរមួនិងចូលរមួ គៅគេលកូនរបស់អនកកំេុងគលងឬបានចូលរមួកន ុងកិចចការដែលគេញចិររ  
គរើគលាកអនកសគងករគ ើញកូនរបស់អនកត្រ ប់គៅគលងគោយង្ហយត្សួលវញិ បនា ប់េីការរំខ្នឬគទ? 
ឧទាហរណគ៍ៅគេលម្អនសគមលងរំខ្នរំខ្ន កូនរបស់អនកអាចបនរគលងសាងសង់បល ុកបាន។ 
គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមគរៀបចំដសនការនិងបនរកិចចការដែលម្អនបញ្ហា ត្បឈមជាគត្ចើនឬគទ?  
ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកបានគត្រើសគរ ើសគលងត្បោប់ត្បោគកមងគលងែដែលៗអស់រយៈគេលជាគត្ចើនដងៃ។ 
ឥ ូវគនោះ គលាកអនកគ ើញកូនអនកដសវងរកចំណាប់អារមមណ៍គសេងគទៀរ និង/ឬ 
កិចចការសម ុរសាម ញដងមគទៀរ។  

11b គៅដរបនរខិរខំ គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមរិរនិងេាយមសកមមភាេននដែលម្អនបញ្ហា ត្បឈមចំគ ោះោរ់យ៉ា ងែូច
គមរច? ឧទាហរណ៍េួកគរដសវងរកតាមរយៈរួអកេរដែក្ក់ដែលជាប់នឹងទូទឹកកក 
គែើមបដីសវ ងរករួអកេរដែលត្បកបគ ម្ ោះរបស់េួកគរ។ 



11c គោោះត្សាយបញ្ហា  កន ុងករណីកូនរបស់អនកម្អនបញ្ហា  គរើេួកគររកែគំណាោះត្សាយគោយរគបៀបណា? 
ឧទាហរណ៍េួកគរបញ្ច ប់ដលបងសុ្ំរបូភាេសាមញ្ញ គោយគត្រើសគរ ើសបំដណកននដែលសមត្សប 
គោយមិនចបំាច់េាយមោក់សាកគមើលត្រប់បំដណក គែើមបែីឹងថាគរើវានឹងែំគណើរការឬអរ់។ 
ឧទាហរណ៍ដសនការរបស់េួកគរ គែើមបគីលងសាងសង់អវ ីមួយមិនែំគណើរការជាគលើកែំបូងគទ 
ប៉ាុដនរ េួកគរដសវងរកែំគណាោះត្សាយគោយម្អនការេាយមនិងម្អនកំហុស។ 

12a ទទួលសាេ ល់និងនឹកគ ើញគ ើងវញិ គរើកូនរបសអ់នកចប់គសរើមចងចំនិងគៅគ ម្ ោះវរថ ុមួយឬេីរដែលអាចត្រូវបានគរយកគៅគលងគៅគេល
គលង “គរើម្អនអវ ីបារ់ឬគទ” គហើយគរើេួកគរអាចចងចំនិងគៅគ ម្ ោះបដនែមគទៀរបានឬគទ?  

គត្បើរំនញដបងដចកជាត្កមុ គរើកូនរបស់អនកអាចគរៀបចំជាត្កមុវរថ ុននតាមលកខណៈមួយ (ែូចជាទំហ ំេណ ៌ឬទត្មង់) ឬគទ? 
ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនក អាចោក់វរថ ុេណ៌គខៀវទាងំអស់។ 
គរើកូនរបស់អនកអាចរគត្មៀបវរថ ុននតាមលកខណៈេីរឬគត្ចើន ែូចជាទំហ ំនិង ទត្មង់ឬទំហ ំនិង 
េណ៌ឬគទ?  ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកអាចរគត្មៀបប ូ រុងរូចនិងមំទាងំអស់ 
គហើយបនា ប់មករគត្មៀបតាមប ូ រុងរូចនិងេណ៌ស។  

រិរតាមសញ្ហញ សម្អេ ល ់ គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមគរៀបចំដសនការ គហើយបនា ប់មកគត្បើរំនូរ ការសំណង់ ការគមវ ើចលន 
និងយកមកគមវ ើជាគលាខ ន គែើមបីបង្ហា ញរំនិរឬគទ?  ឧទាហរណ៍កូនរបស់អនកអាចនិយយថា 
“ចូរគមវ ើេុរជាត្ោប់េូរដែលែុោះលូរលាសែូ់ចគៅកន ុងគសៀវគៅគនោះ”។ 

ការរូនែំណឹងនិងការសាេ ល់ កយចួន គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមសាេ ល់សគមលងរួអកេរ និងសគមលង កយចួន 
គេលខលោះម្អន កយដែលម្អនកន ុងរំនិរ ែូចជា កយចួន “អងុ្យ” គោយគត្បើ “គមរ គ រ ហាេ រ ហាេ រ”? 

ការរូនែំណឹងនិងការសាេ ល់ត្កមុរូចនិ

ងរូចជាង 

គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមយល់ថា កយននអាចត្រូវបានបគងក ើរគចញេីេាងេោច់គោយដ កេីោន ឬគទ? 
គែើមបដីសវ ងយល់៖ និយយថា “គតាោះគលងគហេមទោះដែ។ 
គយើងនឹងទោះដែនីមួយៗគៅគេលគៅគ ម្ ោះរបស់គយើងជាមួយោន ។“ 
សូមទោះដែតាមេាងេននតាមគ ម្ ោះរបស់េួកគរគៅគេលអនកគៅគ ម្ ោះ។ 
េាយមគៅគ ម្ ោះរហូរែល់គៅត្បាំមួយ។ គរើេួកគរអាចទោះដែតាមេាងេននដនគ ម្ ោះម្អនប៉ាុនម ន? 

កំណរ់និងោក់គ ម្ ោះរួអកេរ គរើកូនរបស់អនកអាចសាេ ល់រួអកេរេីរបីតាមគ ម្ ោះផ្ទា ល់របស់េួកគរឬគទ? 
គរើេួកគរចប់គសរើមសាេ ល់រហូរែល់ 10 
រួអកេរជាេិគសសរួអកេរដែលម្អនគ ម្ ោះផ្ទា ល់របស់េួកគរដមនឬគទ? 
គរើេួកគរអាចសាេ ល់គត្ចើនជាងគនោះឬគទ?  ប៉ានុម ន? 

គត្បើចំគណោះែឹងសគមលងរួអកេរ គរើកូនរបស់អនកអាចកំណរ់សគមលង កយខល ីៗ 
ែូចជាទោះដែមួយសត្ម្អប់េាងេនីមួយៗដែលម្អនគ ម្ ោះមួយថា “ត្ទី-ណា” ឬគទ? 

គត្បើរំនិរយល់ែឹងសរគសរជាអកេរេុមៃ គរើកូនរបស់អនកយល់ែឹងថាអរែបទដែលម្អនអរែន័យឬគទ? 
គរើកូនរបស់អនកអាចតាមោន កយននគោយគត្បើត្ម្អមដែរបស់េួកគរផ្ទល ស់បត រូេីគ វ្ងគៅសារ ំគៅគលើទំេ័
រឬគទ? 

គត្បើរំនញអានភាល មៗ គរើកូនរបស់អនកអាចគមវ ើេុរអានគោយគមវ ើតាមរបូភាេ និងសកមមភាេ 
គហើយនិយយ កយខលោះៗគៅកន ុងអរែបទ គោយម្អនការគត្កើនរំលឹកខលោះៗឬគទ? 



សរគសរគ ម្ ោះ គរើកូនរបស់អនកអាចសរគសររួអកេរខល ោះៗបានត្រឹមត្រូវ និងខលោះគទៀរ តាមលំោប់មិនមមមតាឬគទ? 
កូនរបស់អនកអាចសរគសរគ ម្ ោះផ្ទា ល់របស់េួកគរ ប៉ាដុនរ េួកគរអាចត្បកប កយគសេងគទៀរ មិនត្រឹមត្រូវ។  

ការរាប់ គរើកូនរបស់អនកអាចរាប់ែល់ 20 គហើយអាចរាប់វរថ ុេី 10-20 ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ គែើមបយីល់ែឹងថា 
គរើម្អនវរថ ុប៉ាុនម នឬគទ? 
គរើកូនរបស់អនកអាចត្បាប់អនកេីគលខអវ ីដែលត្រូវមកែល់បនា ប់តាមលោំប់គៅគេលរាប់េគីលខ 1 ែល ់
10? គរើកូនរបស់អនកចប់គសរើមបំដបកគចញនិងរមួបញ្ច លូោន រហូរែល់ម្អនវរថ ុចំនួនត្បាំ 
ដែលេិេណ៌នដសនកនន និងសាេ ល់រហូរែល់វរថ ុចំនួនត្បាភំាល មៗ។ ឧទាហរណ ៍“ខំុ្ម្អនរូបត្បាំ េណ៌គខៀវ 3 
និងត្កហម 2”? ឧទាហរណគ៍ៅគេលអានគសៀវគៅជាមួយោន  កូនរបស់អនកអាចេនយល់ថា “គនោះជាគលខ 3 
គហើយម្អនសរវលា ិរចំនួនបីគៅគលើទំេ័រគនោះ”។ 

ចំនួន 

 

 

គោយម្អនរំនួយរបស់អនក គរើកូនរបស់អនកអាចកំណរ់វរថ ុេី 6–10 
គហើយនិយយេីត្កមុននគោយគត្បើ កយនន ែូចជា គត្ចើន ឬរិច ឬែូចោន  (គសម ើ) ឬគទ? 
ឧទាហរណ៍េួកគរ គបាោះ គត្សាមគរើងគមវ ើជាត្ោប់បាលចំ់នួន 10 គៅគលើកងគបាោះបាល់គៅជាន់គលើឥែឋ។ 
គៅគេលត្ោប់បាល់ធ្លល ក់គត្ៅកងចំនួនបី ោរ់និយយថា “ម្អនត្ោប់បាល់ចូលខ្ងកន ុងគត្ចើនជាង”។  
គោយម្អនរំនួយរបស់អនក គរើកូនរបស់អនករាប់ទាងំអស់ ឬរំេឹងទុកគលើ 
(ការបដនែមគលើចំនួនដែលបានរាប់រចួគហើយ) គែើមបីរកចំនួនម្អនប៉ាុនម ន? គែើមបីដសវ ងយល់៖ 
បគងក ើរការមួយឈុរដែលម្អនសញ្ហញ ចុចៗជាចំនួនគលខសត្ម្អប់គលខនីមួយៗចប់េីគលខ 1–10។ 
សុំឱ្យេួកគរគត្រើសគរ ើសការមួយ គហើយរាប់ចំនួនសញ្ហញ ចុចៗគនោះ។ គត្រើសគរ ើសការមួយគទៀរ 
គហើយនិយយថា “ខំុ្ ៃ្ល់ថាគរើម្អនសញ្ហញ ចុចៗចំនួនប៉ាុនម ន ដែលគយើងម្អនទាងំអស់ោន ។ 
គយើងែឹងថាការរបស់អនកម្អនសញ្ហញ ចុចៗចំនួនបួន។ រំនួសឱ្យការរាប់គលខមរងគទៀរ 
ខំុ្នឹងបដនែមសញ្ហញ ចុចៗរបស់ខំុ្គៅនឹងសញ្ហញ ចុចៗរបស់អនកគោយចប់គសរើមេីចំនួនគលខបួន។ បួន ត្បា ំ
ត្បាំមួយ ត្បាំេីរ។ គយើងម្អនសញ្ហញ ចុចៗចំនួនត្បាំេីរជាមួយោន ។ ឥ ូវគនោះ អនកអាចបត រូគវន”។ 

ភាា ប់គលខជាមួយចំនួនរបស់េួកគរ គរើកូនរបស់អនកអាចែឹងនិងោក់គ ម្ ោះ គលខប៉ាុនម ន? 
គរើេួកគរអាចភាា ប់គលខនីមួយៗគៅនឹងវរថ ុរាប់បានមួយឈុរ បានលាកត្មិរណា? គែើមបដីសវ ងយល់៖ 
សរគសរគលខែល់ 10 គៅគលើការដែលម្អនតារាងតាមលំោប់ឬត្កោសរូចៗ។ 
ោក់វាគៅគលើរុតាមលោំប់ដចែនយ គហើយសំុឱ្យេួកគរគរ ើសគលខ េួកគរ សាេ ល ់
គហើយត្បាប់អនកថាវាគលខប៉ាុនម ន។ បនា ប់មកបង្ហា ញេួកគរនូវការត្បមូលវរថ ុរូចៗ 
(ឧទាហរណត៍្បោប់កិបត្កោស ប ូ រុង ឬបល ុក)។ និយយថា “គេលអនកគរ ើសយកការមួយ 
អនកអាចត្បាប់ខំុ្េីគលខអវ ី គហើយបនា ប់មករាប់ថាម្អន [ប ូ រុង] ជាគត្ចើនដែលម្អនគលើការគនោះ”។ 
 

យល់ែឹងេីទត្មង់ គរើកូនរបស់អនកអាចកំណរ់អររសញ្ហញ ណ និងេណ៌នអំេីទត្មង់ដែលម្អនទំហំេីរឬគទ? 
ឧទាហរណ៍េួកគរនិយយថា “គនោះជាត្រីគកាណ េគីត្ ោះវាម្អនបីត្រងុ”។  
េួកគរចប់គសរើមកំណរ់និងេិេណ៌នអំេីទត្មង់ដែលម្អនទំហំបី ែូចជា “គនោះជាបាល់មួយ 
េីគត្ ោះវារគមៀល”។  

 


