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សទាទ នរុកម េសវាកមមកមារ រគសារ នងិទនាកទ់នំង 

This information has been drawn from a range of healthcare and government 
websites 

ព័ត៌មានេនះបានដករសង់េចញពីវុិបៃសែថទាសុខភាព និងរដាឋ ភិបាលមួយចំនួន 
1. Adolescence: 1. វយ័ជទំង៖់  
The period of physical and emotional changes from childhood to 
adulthood. ‘Early adolescence’ occurs from 10-14 years, and ‘late 
adolescence’ from 15-19 years. 

អំឡុងេពលៃនការផាល ស់បដូរខាងផលូវកាយ និងផលូវចិតត ពីកុមារភាព រហូតដល់ភាពេពញវ័យ។ ‘វ័យជំទង់ដំបូង’ េកើតេឡើងចាប់ពី អាយុ 
10-14 ឆាន ំ និង ‘វ័យជំទង់ចុងេរកាយ’ ចាប់ពីអាយុ 15-19 ឆាន ំ។ 

2. Allied Health:  2. សមពន័ឋែផនកសុខភាព៖ 
Allied Health professions are health care jobs such as 
physiotherapists, social workers, speech therapists, or occupational 
therapists. They require university qualifications. This term does not 
include nurses, doctors, dentists and pharmacists. 

វិជាជ ជីវៈរបស់សមព័នឋែផនកសុខភាព (Allied Health) គឺជាការងារែថទាំសុខភាព ដូចជាអនកឯកេទសពយាបាល េដាយចលនា 
បុគគលិកែផនកសងគមកិចច អនកេរាគសារសតែផនក បញាហ និយាយសតី ឬអនកពយាបាលអនកជំងឺេដាយេធវើសកមម ភាពេផសងៗ។  
ពួកេគរតូវការសញាញ បរតសាកល វិទយាល័យ។ ពាកយេនះមិនរួមបញចូលគិលានុបដាឋ ក េវជជបណឌ ិត េពទយេធមញ និងឱសថការីេទ។ 

3. Attachment: 3. េសចកតរីសឡាញ់ចលូចតិត៖ 
A strong emotional bond between an infant or toddler and primary 
carer (such as mother, father or guardian). Attachment is essential for 
the child’s normal behavioural and social development. 

ចំណងខាល ំងខាងផលូវចិតតរវាងទារក ឬកូនេកមងតូច និងអនកែថទាំបឋម (ដូចជាមាត យ ឪពុក ឬអាណាពយា បាល)។ 
េសចកតីរសឡាញ់ចូលចិតតគឺសំខាន់សរមាប់ ការលូតលាស់ ធមមតាែផនកសងគម និងអាកបបកិរិយារបស់ កុមារ។ 

4. Attunement:  4. ការចះុសរមងុ៖  
A feeling of being ‘at one’ or ‘in harmony’ with another person. ការមានអារមមណ៍ ‘ចុះសរមុង’ ឬ ‘មានភាពសុខដុម’ ជាមួយមនុសសមាន ក់េផសងេទៀត។ 
5. Carer: 5. អនកែថទា៖ 
This word is used along with parent/guardian as the person who is 
responsible for caring for a child. 

ពាកយេនះរតូវបានេរបើរួមជាមួយមាតាបិតា/អាណា ពយាបាល ជាអនកទទួលខុសរតូវែថទាំបីបាច់កូន។ 
6. Childcare (or Day Care): 6. ការែថទាកមារ (ឬការែថទាេពលៃថង)៖ 
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Care provided, usually during the day, by a person other than the 
child's parent/guardian. Childcare usually takes place at a Child Care 
Centre. It can also be provided by a qualified carer in their own home 
as ‘Family Day Care’. 

ការែថទាែដលបានផតល់ ជាធមមតាកនុងអំឡុងេពលៃថងេដាយ អនកេផសងេរកៅពីឪពុកមាត យ/អាណាពយាបាលរបស់កុមារ។ ការែថទាកុមារ 
ជាធមមតាេធវើេឡើងេនៅមជឈមណឌ លែថទាំ កុមារ។ ការែថទាេនះក៏អាចផតល់េដាយអនកែថទាំែដលមាន 
គុណសមបតតិេនៅផទះរបស់ខលួនផាទ ល់ែដលជា ‘ការែថទារគួសារេពលៃថង’។ 

7. Childcare Benefit:  7. របាកឧ់បតថមភែថទាកមារ៖ 
A payment from the Australian Government that helps parents and 
families with the cost of childcare.  This benefit can be taken as a 
single payment made at a particular time (a ‘lump sum’) or as reduced 
childcare fees.   

របាក់ឧបតថមភពីរដាឋ ភិបាលអូរសាត លី ែដលជួយឪពុកមាត យ និងរកុមរគួសារសរមាប់បង់ៃថលែថទាកុមារ។ របាក់ឧបតថមភ េនះ 

អាចទទួលបានជារបាក់ែតមតងគត់ ែដលេបើកឱយេនៅ េពលជាក់លាក់ណាមួយ ( 'េបើកសរុប') ឬសរមាប់ជាការ 
កាត់បនថយៃថលែថទាកុមារ។ 

8. Child development: 8. ការលូតលាសរ់បស់កមារ៖ 
Refers to the physical, emotional and language changes that occur in 
a child from birth to the start of adulthood (it includes adolescence). 
During this time a child progresses from dependency on their 
parent/guardian to increasing independence. Child development 
occurs during predictable time periods, called ‘developmental 
milestones’. These periods vary from child to child. 

សំេដៅេទៅការផាល ស់បដូរខាងផលូវកាយ ផលូវចិតត និងភាសាែដល េកើតមានចំេពាះកុមារ ចាប់ពីកំេណើត រហូតដល់េពលចាប់ 
េផតើមេពញវ័យ (វារួមបញចូលទាងវ័យជំទង់)។ កនុងអំឡុង េពលេនះ 
កុមាររីកចេរមើនពីការពឹងែផអកេលើឪពុកមាត យ/អាណាពយាបាលរបស់ខលួន េដើមបីបេងកើនឯករាជយភាព។ ការលូតលាស់របស់កុមារ 
េកើតមានកនុងអំឡុងេពលែដល អាចទសសទាយទុកមុន ែដលេគេហៅថា  ‘រពឹតតិការណ៍ៃន ការលូតលាស់’។ អំឡុងេពលទាំងេនះ 
ែរបរបួលពីកុមារ មាន ក់ េទៅកុមារមាន ក់េទៀត។ 

9. Child Protection: 9. កិចចការពារកមារ៖  
The Victorian Child Protection Service is for children and young 
people at risk of harm or where families cannot, or do not want to, 
protect them and keep them safe. They may investigate what is 
happening, refer children and families to support services, or, in more 
extreme cases, place children in other accommodation.  

េសវាកមមការពារកុមាររដឋវិតូរីយា (Victorian Child Protection Service) គឺសរមាប់កុមារ និងយុវវ័យ 
ែដលរបឈមនឹងេរគាះថាន ក់ ឬែដលរកុមរគួសារមិនអាច ឬមិនចង់ការពារពួកេគ និងរកសាសុវតថិភាពពួកេគបាន។ 
េសវាេនះអាចេសុើបអេងកតពីអវីែដលកំពុងេកើតេឡើង បញជូនកុមារ និងរកុមរគួសារេដើមបីទទួលេសវាគាំរទ ឬកនុងករណីធងន់ធងរ 
ដាក់កុមារេនៅកនុងកែនលងសាន ក់េនៅេផសង េទៀត។ 

10. Confidentiality: 10. ការសមាង ត់៖ 
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This means that the information you give to a healthcare professional 
about your child is private. The healthcare professional must get your 
agreement before sharing the information with anyone. They need 
your permission (‘consent’) to share your information. There are 
exceptions of this when a health professional suspects child sexual 
abuse; if this is the case they may be ‘mandated’ (obliged) to report it.  

េនះមានន័យថា ព័ត៌មានែដលអនកផតល់ឱយអនកជំនាញែផនក ែថទាសុខភាពអំពីកូនរបស់អនក គឺជាព័ត៌មានឯកជន។ 
អនកជំនាញែផនកែថទាំសុខភាព រតូវែតទទួលបានការរពម េរពៀងពីអនក មុននឹងេគែចករំែលកព័ត៌មានជាមួយនរណា មាន ក់។ 

ពួកេគរតូវការការអនុញាញ ត ('ការយល់រពម') ពីអនក េដើមបីែចករំែលកព័ត៌មានរបស់អនក។ មានការេលើក ែលងករណីេនះ 
េនៅេពលអនកជំនាញែផនកសុខភាពមាន ក់ សងស័យពីការរំេលាភបំពានផលូវេភទេលើកុមារ េបើសិនជា ករណីេនះ ពួកេគរបែហលជារតូវបាន 
‘របគល់សិទធិ’ (រតូវបានតរមូវ)ឱយរាយការណ៍ពីករណីេនះ។ 

11. Coping skills: 11. ជំនាញេដាះរសាយ៖ 
Methods a person uses to deal with stressful situations. វិធីសារសតែដលមនុសសមាន ក់េរបើរបាស់េដើមបីេដាះរសាយ សាថ នភាពតានតឹងចិតត។ 
12. Counselling: 12. ការផតលការរបកឹសា៖ 
A conversation or series of confidential conversations between a 
counsellor and a client. As a parent, counselling can help you with a 
specific problem and to take the steps to address or solve it. It can 
also help you make a decision when you are unsure what to do.   

ការសនទនា ឬកិចចសនទនាសមាង ត់ជាេរចើនេលើករវាងអនក របឹកសា និងអតិថិជន។ កនុងនាមជាឪពុកមាត យ ការផតល់ការ 
របឹកសាអាចជួយអនកេដាះរសាយបញាហ ជាក់លាក់ និងចាត់ វិធានការេដើមបីចាត់ែចង ឬេដាះរសាយ។ ការផតល់ការ 
របឹកសាក៏អាចជួយអនកេធវើការសេរមចចិតតែដរ េនៅេពលអនក មិនចបាស់របាកដថារតូវេធវើអវីមួយ។ 

13. Crisis Support: 13. ការគារទេដាះរសាយវបិតត៖ិ  
Services that can help you if your family is experiencing a crisis (for 
instance if there is violence in the home or when a child is at risk of 
harm due to abuse or neglect). These services can generally be 
accessed through an emergency phone number, such as 24-hour 
Child Protection Crisis Line (13 12 78), Lifeline (13 11 14) or 
Emergency Services (triple zero or 000). 

េសវាកមមែដលអាចជួយអនកបាន របសិនេបើរគួសាររបស់ អនកកំពុងជួបរបទះវិបតដិ (ឧទាហរណ៍ របសិនេបើមាន 
អំេពើហិងសាេនៅកនុងផទះ ឬេនៅេពលកុមារមានការរបឈម នឹងេរគាះថាន ក់េដាយសារែតការរំេលាភបំពាន ឬការេធវស របែហស)។ 
ជាទូេទៅ េគអាចទទួលបានេសវាកមមទាង េនះតាមរយៈេលខទូរស័ពទសេរងាគ ះបនាទ ន់ដូចជា 
េលខទូរស័ពទបនាទ ន់សរមាប់េដាះរសាយវិបតតិេដើមបីការពារ កុមារ 24 េមាង (24-hour Child Protection 

Crisis Line - 13 12 78), េលខទូរស័ពទសេរងាគ ះជីវិត (Lifeline - 13 11 14) ឬេសវាសេរងាគ ះបនាទ ន់ 
(Emergency Services - សូនយបីដង ឬ 000)។ 

14. Developmental delay:  14. ការយឺតយាវកនងុការលតូលាស៖់  
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This occurs when a child has not reached expected progress (called 
‘developmental milestones’) for their age. For example, if the normal 
range for learning to walk is between 9 and 15 months, and a 20-
month-old child has still not started walking, this would be considered 
a developmental delay. 

ការេនះេកើតេឡើងេនៅេពលែដលកុមារមិនបានឈានដល់ករមិតៃនការលូតលាស់ែដលរំពឹងទុក (េហៅថា 
‘រពឹតតិការណ៍សំខាន់ៃនការលូតលាស់’ ‘developmental milestones’) តាមវ័យរបស់វា។ ឧទាហរណ៍ 
របសិនេបើអាយុទូេទៅសរមាប់េរៀនេដើរមាន អាយុចេនាល ះពី 9 េទៅ 15 ែខេហើយកុមារអាយុ 20 ែខ េនៅែតមិនចាប់េផតើមេដើរ 
ករណីេនះនឹងរតូវបានចាត់ទុក ជាការយឺតយាវកនុងការលូតលាស់។ 

15. Domestic/Family violence:  15. អំេពើហិងសាកនុងរគសារ/កនុងផទះ៖  
Domestic violence is also known as family violence, relationship 
violence, intimate partner violence or child abuse. It describes on-
going abusive behaviour through which a person seeks to control and 
dominate another person. This includes not only physical injury but 
direct or indirect threats, sexual assault, emotional and psychological 
torment, economic control, damage to property, social isolation and 
any behaviour which causes a person to live in fear. It may happen 
between parents or carers but also between other family members, 
such as violence between siblings or between parents and children. 

អំេពើហិងសាកនុងរគួសារ រតូវបានេគសាគ ល់ថាជាអំេពើហិងសា កនុងផទះ អំេពើហិងសាកនុងសមព័នធភាពទំនាក់ទំនង អំេពើហិងសា ពីៃដគូជិតសនិទធិ 
ឬការរំេលាភបំពានកុមារ។ វាពិពណ៌នាអំពី អាកបបកិរិយាែដលបនតរំេលាភបំពាន តាមរយៈជនមាន ក់ ែដលពយាយាមរគប់រគង 
និងរតួតរតាេលើជនមាន ក់េទៀត។ ការេនះរួមបញចូលទាងរបួសរាងកាយ និងការគំរាមកំែហង េដាយផាទ ល់ ឬេដាយរបេយាល 
ការរំេលាភបំពានផលូវេភទ ការេធវើទុកខខាងផលូវអារមមណ៍ និងផលូវចិតត ការរគប់រគងលុយ កាក់ ការេធវើឱយខូចខាតរទពយសមបតតិ 
ការេធវើឱយេនៅឯេកាពី សងគម និងអាកបបកិរិយាណាែដលបណាត លឱយជនមាន ក់ េនាះរស់េនៅកនុងភាពភ័យខាល ច។ វាអាចេកើតេឡើងរវាង 
ឪពុកមាត យ ឬអនកែថទាំ េហើយក៏អាចេកើតេឡើងរវាង សមាជិករគួសារេផសងេទៀតែដរ ដូចជាអំេពើហិងសារវាង បងបអូនបេងកើត 
ឬរវាងឪពុកមាត យ និងកូន។ 

16. Early Parenting Centres (sometimes called ‘sleep schools’):  16. មជឈមណឌ លចញិចមឹកូនវយ័ដបំូង (ជួនកាលេគេហៅថា ‘សាលាបេរងៀនកនូឱយចូលេគង’ - ‘sleep schools’)៖ 
Provide support to parents of young children. They include helping 
parents learn how to help their babies go to sleep and stay asleep. 

ផតល់ការគារទដល់ឪពុកមាត យរបស់កុមារតូចៗ។ រួមមាន ទាងការជួយមាតាបិតាេរៀនពីរេបៀបជួយកូនរបស់ពួកេគ ឱយចូលេគង 
និងេដកលក់។ 

17. Flashbacks: 17. េហតការណ៍នកឹេឃើញភាល ម៖  
Sudden re-experiencing of events from the past. For children who 
have experienced trauma, flashbacks can be very frightening. They 
are usually directly related to these traumatic events. Specific 
feelings, loud noises, tiredness and stressful situations can cause 
flashbacks.  

បទពិេសាធន៍េកើតមានមដងេទៀតភាល មៗនូវរពឹតតិការណ៍ពី អតីតកាល។ ចំេពាះកុមារែដលធាល ប់មានការប៉ះទងគិចខាង ផលូវចិតត 
េហតុការណ៍នឹកេឃើញភាល មៗអាចជាបទពិេសាធន៍ គួរឱយភ័យខាល ចខាល ំងណាស់។ ជាទូេទៅជាប់ទាក់ទងេដាយ 
ផាទ ល់េទៅនឹងរពឹតតិការណ៍ដ៏គួរឱយរនធត់ទាងេនះ។ សតិអារមមណ៍ជាក់លាក់ សេមលងរំខានខាល ំងៗ  អាការអស់ កមាល ំង 
និងសាថ នភាពតានតឹងចិតត អាចបណាត លឱយនឹក េឃើញភាល មៗនូវេហតុការណ៍អារកក់ណាមួយពីអតីត កាល។ 

18. Foster care:  18. ការយកកនូមកចញិចឹម៖ 
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Placing a child in the temporary care of a family other than their own. 
This may be as the result of problems that are taking place within the 
birth family, or while an adoption is being organised. 

ការដាក់កុមារេរកាមការែថទាបេណាត ះអាសននរបស់រគួសារមួយេផសងពីសមាជិកផាទ ល់ខលួន។ ការេនះអាចេកើតេឡើង 
េដាយសារែតបញាហ ែដលកំពុងេកើតេឡើងេនៅកនុងរគួសារ បេងកើត ឬេនៅេពលកំពុងេរៀបចំការសុំកូនចិញចឹម។ 

19. Harm: 19. របួសឈចាប៖់ 
 Means ‘injury’. It can be physical, psychological, sexual or due to 
neglect. ‘Self-harm’ describes what happens when you intentionally 
hurt yourself.  

មានន័យថា ‘របួស’។ វាអាចជារបួសផលូវកាយ ផលូវចិតត ផលូវេភទ ឬេដាយសារការេធវសរបែហស។ ‘ការេធវើបាបខលួនឯង’ 
ពិពណ៌នាអំពីអវីែដលេកើតេឡើង េនៅេពលអនកេធវើបាបខលួនឯងេដាយេចតនា។ 

20. Immunisation/Vaccination: 20. ការចាកថាន ំបងាក រេរាគ/ការចាកថាន ំេពទយ៖ 
Medicines, given to children and adults, usually by injection, to 
prevent them from getting diseases. Immunisation protects against 
harmful infections before coming into contact with them. Immunisation 
uses the body’s natural defence mechanism - the immune response - 
to build resistance to specific infections. ‘Immunisation’ is the term 
used to describe two things: getting a vaccine and then becoming 
immune to the disease as a result of this vaccine. 

ថាន ំេពទយែដលផតល់ឱយកុមារ និងមនុសសេពញវ័យ ជាធមមតា េដាយការចាក់ថាន ំេដើមបីការពារពួកេគពីការឆលងជំងឺ។ ការចាក់ថាន ំបងាក រេរាគ 
ការពាររបឆាងនឹងការឆលងេរាគែដល មានេរគាះថាន ក់ មុនេពលឆលងដល់ពួកេគ។ ការចាក់ថាន ំ បងាក រេរាគ 
េរបើវិធីការពារពីធមមជាតិរបស់រាងកាយ - ការេឆលើយតបៃនរបព័នធភាពសានឹងជំងឺ - េដើមបីបេងកើតឱយ 

មានភាពសានឹងការឆលងេមេរាគជាក់លាក់ណាមួយ។ 'ការចាក់ថាន ំបងាក រេរាគ' ‘Immunisation’ គឺជាពាកយែដល េគេរបើ 
េដើមបីេរៀបរាប់ពីកិចចការពីរយាង៖ ការចាក់ថាន ំបងាក រេរាគ េហើយបនាទ ប់មកមានភាពសាេទៅនឹង ជំងឺេនះ េដាយសារែតការចាក់ថាន ំេនះ។ 

21. Infant: 21. ទារក៖ 
Usually applied to young children between the ages of one month and 
12 months. Definitions may vary and may include the time between 
birth and two years of age.  

ជាធមមតា សំេដៅេទៅេលើកុមារតូចៗែដលមានអាយុរវាង  
1 ែខ និង 12 ែខ។ និយមន័យេនះអាចែរបរបួល េហើយអាចរាប់បញចូលេពលេវលារវាងេពលេកើតមក និងអាយុ 2 ឆាន ំ។ 

22. Maternal & Child Health Service: 22. េសវាកមមសុខភាពមាត យ និងកូន៖ 
A service for families with children aged from birth to school age that 
supports and monitors the health of both mother and child, as well as 
the child’s developmental progress.  

េសវាកមមសរមាប់រកុមរគួសារែដលមានកូនអាយុចាប់ពីកំេណើត រហូតដល់អាយុចូលេរៀនែដលគារទ និងតាមដាន សុខភាពមាត យ 
និងកូន ក៏ដូចជាការរីកចេរមើនធំលូតលាស់ របស់កូនែដរ។ 

23. Occupational Therapist (or ‘OT’):  
23. រគេូពទយពយាបាលអនកជំងេឺដាយេធវ ើសកមមភាពេផសងៗ (ឬ 'OT')៖ 

These workers focus on a child's ability to perform their daily 
activities. They aim to improve a child's independence. They have 
particular skills in problem solving, and breaking down activities or 
tasks to make them easier to manage and learn. They can also 

អនកជំនាញទាំងេនះេផាត តេលើសមតថភាពរបស់កុមារ កនុងការអនុវតតន៍សកមមភាពរបចាៃថងរបស់កុមារ។ ពួកេគ 
មានេគាលបំណងេដើមបីពរងឹងឯករាជយភាពរបស់កុមារ។ ពួកេគមានជំនាញពិេសសកនុងការេដាះរសាយបញាហ  និងែបងែចកសកមមភាព 
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provide advice and assistance on what equipment can help a child 
become more independent. 

ឬភារកិចចេដើមបីេធវើឱយកាន់ែតងាយ រសួលកនុងការរគប់រគង និងសិកសា។ ពួកេគក៏អាចផតល់ ដំបូនាម ន និងជំនួយែដរ 
សតីពីឧបករណ៍អវីខលះែដលអាចជួយ កុមារឱយកាន់ែតមានឯករាជយភាពេលើខលួនឯង។ 

24. Parenting services: 24. េសវាកមមផគត់ផគង់មាតាបតា៖  
 Services that provide information, support and education to parents 
and carers of children aged 0-18 years. 

េសវាកមមែដលផតល់ព័ត៌មាន ការគារទ និងការអប់រំដល់ មាតាបិតា និងអនកែថទាំកុមារអាយុចាប់ពី 0-18 ឆាន ំ។ 
25. Paediatrician: 25. េវជជបណឌ ិតឯកេទសជំងកឺុមារ៖ 

A doctor who specialises in the health of babies, children and young 
people. 

េវជជបណឌ ិតែដលមានជំនាញខាងសុខភាពទារក កុមារ និងមនុសសវ័យេកមង។ 

26. Physiotherapist: 26. រគេូពទយពយាបាលេដាយចលនា៖ 
A professional that supports skills development in the areas of 
physical movement, posture and balance. They can teach you how to 
help you child with better movement where needed. 

អនកជំនាញវិជាជ ជីវៈែដលគារទដល់ការអភិវឌឍន៍ជំនាញ កនុងែផនកចលនារាងកាយ ឥរិយាបថរាងកាយ និងលំនឹង កាយ។ 
ពួកេគអាចបេរងៀនអនកឱយេចះពីរេបៀបជួយកូន របស់អនក េធវើចលនាឱយបានលអរបេសើរជាងមុន កែនលងណា ែដលចាបាច់។ 

27. Psychiatrist:  27. រគេូពទយវកិលចរតិ៖ 
A doctor who has additional qualifications in helping people with 
mental health problems. As well as therapy, they may prescribe 
medications.  

េវជជបណឌ ិតែដលមានលកខណៈសមបតតិបែនថមកនុងការជួយ មនុសសែដលមានបញាហ សុខភាពផលូវចិតត។ ក៏ដូចជាការ ពយាបាល 
ពួកេគអាចេចញេវជជបញាជ /សំបុរតទិញថាន ំេពទយ ែដរ។ 

28. Psychologist: 28. រគេូពទយចិតតសារសត៖ 
A professional that can help your child develop healthy coping and 
problem-solving skills. Children with anxiety and depression will often 
be referred to a psychologist. Psychologists seek to build a 
relationship of trust with your child so they will feel safe in sharing 
their thoughts and feelings. A psychologist cannot prescribe 
medications.  

អនកជំនាញវិជាជ ជីវៈែដលអាចជួយកូនរបស់អនកអភិវឌឍ ជំនាញេដាះរសាយបញាហ  និងទប់ទល់បញាហ របកបេដាយ សុខភាពលអ។ 
កុមារែដលមានការថប់បារមភ និងការធាល ក់ ទឹកចិតត នឹងែតងែតរតូវបានបញជូនេទៅរគូេពទយចិតតសារសត។ 
រគូេពទយចិតតសារសតពយាយាមកសាងទំនាក់ទំនងរបកប េដាយទំនុកចិតតជាមួយកូនរបស់អនក ដូេចនះពួកេគនឹងមាន 
អារមមណ៍សុវតថិភាពកនុងការែចករំែលកគំនិត និងអារមមណ៍ របស់ពួកេគ។ រគូេពទយចិតតសារសតមិនអាចេចញេវជជបញាជ / 
សំបុរតទិញថាន ំេពទយបានេទ។ 

29. Referral: 29. លិខតិបញជូន៖ 
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A letter from the doctor to a specialist asking for an appointment for 
you. If the referral is to a specialist in a public hospital, the hospital will 
contact you to make an appointment. If is it to a private specialist, you 
will need to make the appointment yourself. 

លិខិតមួយពីេវជជបណឌ ិតេផញើេទៅរគូេពទយឯកេទស ែដលេសនើ សុំការណាត់ជួបឱយអនក។ របសិនេបើការបញជូនេទៅកាន់ 
រគូេពទយជំនាញេនៅមនទីរេពទយរដឋ មនទីរេពទយេនះនឹងទាក់ ទងអនកេដើមបីេធវើការណាត់ជួប។ របសិនេបើេផញើេទៅរគូេពទយ ជំនាញឯកជន 
អនកចាបាច់រតូវេធវើការណាត់ជួបេដាយខលួន ឯង។ 

30. Relationship services: 30. េសវាកមមទនាកទ់ំនងសមព័នឋភាព៖ 
Sometimes couples or families need help with how they interact with 
each other. The Australian Government funds Family Relationship 
Centres across Australia to provide information and confidential 
assistance for families. These are for people from all cultural 
backgrounds at all stages in their lives. Many centres have developed 
approaches specifically to provide family counselling services to 
people of diverse cultural backgrounds.  

េពលខលះ គូសាវ មីភរិយា ឬរកុមរគួសាររតូវការជំនួយពី រេបៀបែដលពួកេគេធវើទំនាក់ទំនងគាន េទៅវិញេទៅមក។ 
រដាឋ ភិបាលអូរសាត លីផគត់ផគង់ថវិកាដល់មជឈមណឌ លទំនាក់ ទំនងរគួសារ (Family Relationship Centres)  
េនៅទូទាងរបេទសអូរសាត លីេដើមបីផតល់ព័ត៌មាន និងជំនួយ ែដលរកសាជាសមាង ត់ដល់រកុមរគួសារ។ ទាងេនះគឺសរមាប់ 
មនុសសមកពីរគប់មជឈដាឋ នវបបធម៌ទាងអស់ េនៅរគប់ ដំណាក់កាលេនៅកនុងជីវិតរបស់ពួកេគ។ មជឈមណឌ លជា េរចើនបានបេងកើតវិធីសារសត 
ជាពិេសសេដើមបីផតល់េសវា របឹកសាបញាហ រគួសារដល់របជាជនែដលមានសាវតាវបបធម៌ខុសៗគាន ។ 

31. Routine: 31. ទមាល ប់៖  
A sequence of actions regularly followed. Every family has its own 
routines. They are important to children as they create a sense of an 
organised and predictable environment. Maintaining normal daily 
routines as much as possible can make it easier for children to deal 
with stressful events. 

សកមមភាពជាបនតបនាទ ប់ែដលបានអនុវតតជាេទៀងទាត់។ រគួសារនីមួយៗមានទមាល ប់ផាទ ល់ៗខលួន។ សកមមភាពទាំង 
េនះមានសារៈសំខាន់ចំេពាះកុមារ ដបិតអីវាបេងកើតឱយមាន ការយល់ដឹងពីបរិសាថ នែដលបានេរៀបចំ និងអាចទសស ទាយបាន។ 
ការរកសាទមាល ប់របចាៃថងឱយបានេរចើនែដល អាចេធវើេទៅបាន អាចជួយកុមារងាយរសួលកនុងការេដាះ រសាយបញាហ តានតឹងចិតត។ 

32. SIDS (Sudden Infant Death Syndrome): 
32. SIDS (ជំងឺទារកសាល បទានហ់ន់)៖ 

The unexplained death, usually during sleep, of an apparently healthy 
baby less than one year old. SIDS is sometimes known as ‘cot death’ 
because the infants often die in their cot (bed). 

ការសាល ប់ែដលមិនអាចពនយល់មូលេហតុបាន ជាធមមតា កនុងអំឡុងេពលទារកេគង ែដលហាក់ដូចជាមានសុខភាព លអ 
កនុងចំេណាមទារកអាយុតិចជាងមួយឆាន ំ។ ជួនកាល SIDS រតូវបានេគសាគ ល់ថា ‘ការសាល ប់េនៅកនុងកូនែរគ’ (‘cot death’) 
ដបិតអីទារកែតងែតសាល ប់េនៅកនុងកូនែរគ។ 
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33. Socialisation: 33. សងគមនយីកមម៖ 
Learning how to behave and interact with other children and adults in 
a socially and culturally appropriate way. 

ការេរៀនដឹងពីរេបៀបរបកាន់ឥរិយាបថ និងរបារស័យទាក់ ទងជាមួយកុមារ និងមនុសសេពញវ័យ តាមរេបៀបែដល សមរសបខាងសងគមសារសត និងវបបធម៌។ 

34. Speech pathologist: 34. អនកេរាគសារសតែផនកបញាហ នយាយសត៖ី 
 A professional who offers strategies that may improve communication 
skills. They can also provide advice about a child's feeding and eating 
skills. 

អនកជំនាញែដលផតល់យុទធសារសត ែដលអាចេធវើែកលមអ ជំនាញរបារស័យទាក់ទង។ ពួកេគក៏អាចផតល់ដំបូនាម ន អំពីជំនាញកនុងការបញចុក និងការញាអាហាររបស់កុមារ ែដរ។ 

35. Subsidised:  35. បានទទលួជនំយួែផនកហរិញញវតថ៖ុ 
Means ‘supported financially’. In Australia, many services working 
with children are ‘subsidised’ by the government. This reduces the 
cost of the service to you.  

សំេដៅេលើ ‘ការទទួលបានជំនួយែផនកហិរញញវតថុ’។ េនៅរបេទសអូរសាត លី េសវាកមមជាេរចើនែដលេធវើការជាមួយ កុមារ រតូវបានរដាឋ ភិបាល ‘ជួយឧបតថមភថវិកា’។ ការេនះ 
កាត់បនថយការចំណាយេលើេសវាកមមដល់អនក។ 

36. Tantrum:  36. ការមេួមៅខាល ំង៖ 
An emotional outburst that is typically characterised by stubbornness, 
crying, screaming, and a resistance to attempts to stopping this 
behaviour. It may occur when a young child is frustrated or tired. 

ការផទុះខាល ំងខាងអារមមណ៍ ែដលរតូវបានសមាគ ល់េដាយ ភាពរឹងចេចស ការយំ ការែរសក និងការរឹងទទឹងេទៅនឹង ការពយាយាមបញឈប់ឥរិយាបថេនះ។ វាអាចេកើតេឡើងេនៅ 
េពលែដលេកមងតូចខកវាចិតត ឬអស់កមាល ំង។ 

37. Toddler: 37. កូនេកមង៖ 
 A child aged between 1 and 3 years old. កូនេកមងអាយុពី 1 េទៅ 3 ឆាន ំ។ 
38. Toilet training:  38. ការបងាហ តឱ់យេចះេរបើបងគន៖់ 

Is about teaching a child to use the toilet or ‘potty’ instead of wearing 
a nappy. Generally, signs that your child is ready for toilet training 
appear from about two years old. Some children show signs of being 
ready at 18 months while others a bit later than two years of age.  

គឺអំពីការបេរងៀនកុមារឱយេចះេរបើបងគន់ ឬ 'កេនាថ រ' ជំនួស ការពាក់េខាទឹកេនាម។ ជាទូេទៅ សញាញ ែដលបងាហ ញថា កូនរបស់អនកេរតៀមទទួលការបងាហ ត់ឱយេចះេរបើបងគន់ 
ទំនងជាមានអាយុចាប់ពី 2 ឆាន ំេឡើងេទៅ។ កុមារខលះបងាហ ញ សញាញ េរតៀមខលួនរួចរាល់េនៅអាយុ 18 ែខ ខណៈេពលែដល កុមារេផសងេទៀតមានភាពយឺតយាវេរកាយអាយុ 2 ឆាន ំ។ 

 


