Khmer

សដីពីការលូត្លាស់របស់កូនបត្ើបលាកអ្ន កមានការបារមភ អ្វីឬបេ?
～ចំប

ះឪពុកមាដយឬអ្ន កអាណាពាបាលបែលចិញ្ចឹមកូ នបៅជបន
ុ ～

បពលថ្មីៗបនះ ឪពុកមាដយឬអ្ន កអាណាពាបាលបែលជាជនបរបេស បហើយបែលចិញ្ចឹមកូ នបៅប្បបេសជបន
ុ បកើនកាន់បត្បប្ចើនប ើងៗ។ ជាពិបសស
កុងងករណីបែលមានការបារមភ ចំប ះការលូត្លាស់របស់កូន បលាកអ្ន កចាស់ជាមិនែឹងប្វ ើយងណាបែើមបីរកអ្ន កពិបប្រះ។
បៅតាមកបនល ងនីមួយៗេូ ទាង
ំ ប្បបេសជបុន មានសាាប័ន(កបនល ង)ជាបប្ចើនបែលជួយឪពុកមាដយឬអ្ន កអាណាពាបាលបែលមានការបារមភ ចំប ះការលូត្លាស់របស់កូន។
បយើងខ្ងំមានបមាេនភាពណាស់ បបើសិនជាបលាកអ្ន កបែលជាឪពុកមាដយឬអ្ន កអាណាពាបាលបែលជាជនបរបេស បប្បើកូនបសៀិបៅបនះបែើមបីងាយប្សួ លរកព័ត្៌មាន ឬជំនួយចំបាច់។

ឧទាហរណ៍ បត្ើធ្លលប់មានបញ្ហាបបបបនះឬបេ?
1. ការលូ តលាស់នៃភាសាមាៃការយឺតយ៉ាវ។
2. ហៅហ្មោះក៏មិៃបែរមករកហេ។
3. ហមើលបនែ កមិៃចំ ឬពិបាកចំ។
4. ចាែ់អារមម ណ៍ខ្លំងជ្រ ុលហៅហលើសហមល ង (ែិេជ្តហចៀកខ្ល ួៃឯង)។
5. គ្មមៃចំណាែ់អារមម ណហ៍ ៅហលើកូៃដនេហេ។
6. ហ្វ ើចលនា មិៃៃឹងៃរ។
7. ចំណូលចិតតមាៃការលំហ ៀង(ពណ៌ ពាណិរជសញ្ញា សញ្ញា
កសរ ឬហលខ្ជាក់លាក់ណាមួ យ ជាហដើម)។
8. ហពលហ្វ ើ វ ីមួយជាមួ យ ែ កហសសង មិៃអាចហ្វ ើសកមម ភាពដូ ចហេដូ ចឯងហេ។
9. មាៃការពិបាកៃឹងែហជ្ងៀៃឱ្យហចោះរស់ហៅ ដូ ចជាហៅែងគ ៃ់ ឬផ្លលស់ហខ្អាវ ជាហដើម។
10. ៗហជ្ចើៃបតមិៃជ្តូវចិតត មិៃសង ែ់ចិតត។
ហពលបដលមាៃកូ ៃមាៃែញ្ញាបែែហៃោះ មាៃការបារមភ ណាស់ .....
ងហៃោះ ជ្ែប លជាែញ្ញាមួ យរយៈហពលក៏មិៃដឹងបដរ។ ឬក៏កូៃហនាោះមាៃែញ្ញាលូ តលាស់
ជាពិហសស មាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ក៏មិៃដឹងបដរ។

អ្វ ីបៅ ិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់ ?
“វវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់” េឺជាពិការភាពបដលពាក់ព័ៃធៃឹងការលូ តលាស់នៃមុខ្ងាររែស់ខ្ួរកាល
ហ ើយភាេហជ្ចើៃ េឺជាពិការភាពពីកំហណើត។ វវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ មាៃហជ្ចើៃជ្ែហនេ
ដូ ចរ ូែខ្ងហជ្កាមហៃោះ។ ហ ោះជាជ្ែហនេពិការភាពដូ ចគ្មែក៏ហោយ ក៏អាការៈវាខ្ុសៗគ្មែហៅតាមមាែក់ៗ។
ហលើសពីហៃោះ មាៃ ែ កខ្ល ោះមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ហជ្ចើៃជ្ែហនេក៏មាៃបដរ។
អាចមាៃករណីែញ្ញាលូ តលា
ស់យឺតយ៉ាវក៏មាៃបដរ

ិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់បែលបកើត្មានបប្ចើន
(Autism Spectrum Disorder: ASD)
អ្ូ េិសសឹម

Asperger’s Syndrome

● ការយឺតយ៉ាវនៃកាយលូ តលាស់ខ្ងភាសា
(ចំហពាោះរមង ឺ Asperger’sវsyndromeវ
មិៃមាៃការយឺតយ៉ាវខ្ងភាសាហេ)
● ពិបាកជ្បាជ្ស័យ ក់េង
● មាៃែញ្ញាកុងងការេំនាក់េំៃងៃឹងមៃុសស ឬសងគ ម
● សកមម ភាពមាៃលំនាំដបដលៗ
ចំណង់ចិតតមាៃការលំហ ៀង ឬេិតជ្រ ុល
● អារមម ណ៍រហសុើែខ្លំង ឬមិៃមាៃអារមម ណ៍ មិៃែុិៃជ្ែសែ់

Attention Deficit Hyperactivity Disorder AD/HD
(ជមង ឺកងវ ះការយកចិត្ិេុកដាក់-មិនអាចបដដត្អារមម ណ៍
ពិការភាពកងវ ះការយកចិត្ិេុកដាក់-មិនអាចបដដត្អារមម ណ៍)

● មិៃអាចហផ្លតតអារមម ណ៍ពបាៃ
● មិៃអាចហៅហសង ៀមបាៃ
● ហ្វ ើសកមម ភាពមិៃហជ្ពៀងេុក

ិ បបត្ិ ិកុងងការសិកា LD
(Localized learning disorder, Localized learning disability)

● មិៃបមៃែញ្ញាលូ តលាស់យឺត ង
ំ ជ្ស ុងហេ។
ក៏ែ៉ាុបៃត “ការអាៃ” ឬ “ការសរហសរ” ឬ
“ការេិតហលខ្” អាចលូ តលាស់យឺត។

※ហជ្ៅពីហៃោះ មាៃ Gilles De La Tourette Syndrome, រមង ឺៃិយយមិៃចាស់,
ពិការភាពកុងងការហ្វ ើចលនាស ការគ្មែហោយសារការលូ តលាស់ ជាហដើម ក៏ជ្តូវបាៃចំណាត់ថាជា វវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ បដរ។

សូមបៅេេួ លការពិនិត្យសុខភាពបៅសាលាប្ស ុក ឃុំ ភូ មិ
ហៅសាលាជ្ស ុក ឃុំ នូ មិ ហេមាៃហ្វ ើការពិៃិតយសុខ្ភាព រកហោយមិៃយកកនជ្ម។
ការពិៃិតយសុខ្ភាពហៃោះ េឺជាឱ្កាសមួ យដ៏សំខ្ៃ់ ហដើមបីហ្វ ើការែញ្ញជក់ ំពីសាាៃភាពសុខ្ភាព
ៃិងការលូ តលាស់រែស់កូៃហលាក ែ ក។ សូ មហៅេេួ លការពិៃិតយជាមិៃខ្ៃ ។
● ជ្េូហពេយហ្វ កា
ើ រពិៃិតយ។
● កមលងងហពលពិៃិតយសុខ្ភាពហៃោះ ខ្ុសៗគ្មែហៅតាមរដឋ បាលមូ លោឋៃៃីមួយៗ។ អាជ្ស័យហ តុហៃោះ
សូ ម ក់េងៃឹងរដឋ បាលមូ លោឋៃ។
● ការពិៃិតយសុខ្ភាពៃីមួយៗ ជ្តូវបាៃកំណត់ហៅតាមអាយុ។
【ការពិនិត្យសុខភាពទារកកំពុងបំបៅ】
ហពលបដលកូ ៃមាៃអាយុ 3 ហៅ 4បខ្។ អាចពិហជ្គ្មោះ ព
ំ ីការបារមភ រែស់ខ្ល ួៃ ៃឹងការ ីសុខ្និបាលបាៃ។
ការ ីអាហារ ូែតា មភៃឹងែហជ្ងៀៃ ំពីរហែៀែែញ្ឈែ់ការែំហៅកូ ៃ។
【ការពិនិត្យសុខភាពកូ នអាយុ 1ឆ្នំកនល ះ】
កូ ៃបដលមាៃអាយុពី1ឆ្ែំកៃល ោះ ដល់មៃ
ុ អាយុ 2ឆ្ែ។ំ អាចពិហជ្គ្មោះ ំពកា
ី របារមភ រែស់ខ្ល ួៃៃឹងការ ីសុខ្និបាល។
【ការពិនិត្យសុខភាពកូ នអាយុ 3ឆ្នំ】
កូ ៃបដលមាៃអាយុពី 3ឆ្ែំ ដល់មុៃអាយុ 4ឆ្ែំ។ ពិៃិតយេឹកហនាម។ ពិៃិតយបនែ ក ៃិងជ្តហចៀក។
អាចពិហជ្គ្មោះ ព
ំ ីការបារមភ រែស់ខ្ល ួៃៃឹងការ ីសុខ្និបាលការ ីអាហារ ូែតា មភ ការ ីចិតតសាស្តសត។
【ការពិនិត្យសុខភាពមុនចូ លសាលា】
ហៅខ្ទ ង់បខ្ 9 នៃមួ យឆ្ែំមុៃហពលកូ ៃចូ លសាលាែឋមសិកា េណៈកមម ការ ែ់រំនៃជ្ស ុក ឃុំ នូ មិ
ៃឹងហសញហើ សចកដ ីរូៃដំណឹង។ សូ មហៅេេួ លការពិៃិតយសុខ្ភាពមុៃចូ លសាលា
ហៅសាលាែឋមសិកាបដលកូ ៃរែស់ហលាក ែ កហជ្គ្មងៃឹងចូ លហរៀៃ។ ពិៃិតយបនែ ក ៃិងជ្តហចៀក។
ពិៃិតយហមើលជ្បាជាញសហងេ ែៗ។
【ការពិបប្រះអ្ំពកា
ី រចូ លសាលា】
េណៈកមម ការ ែ់រំ ៃិង មរឈមណឌល ែ់រំ េេួ លការពិហជ្គ្មោះ ព
ំ ីកូៃពិការ
ឬកូ ៃបដលមាៃការបារមភ ំពីរីវភាពរស់ហៅតាមសាលាែឋមសិកា។
ការពិហជ្គ្មោះ ំពកា
ី រចូ លសាលា ជ្តូវកក់ហពលហវលាេុកជាមុៃ។
សដ ីពីការកក់ហពលហវលាសូ មសួ រហៅ េណៈកមម ការ ែ់រំ។
□

ការអ្ប់រស
ំ ប្មាប់កូនពិការ
េណៈកមម ការ ែ់រហំ ្វ ើការសហជ្មចៃូ វកបៃល ងបដលកុមារជ្តូវហៅសិកាហោ
យហគ្មរពហៅតាមឆៃទ ៈរែស់ឪពុកមាដយ ឬកូ ៃជា តិែរមា។
ហៅសាលាែឋមសិកា មាៃ “ថាែក់រំៃួយពិហសស”វឬ
“ថាែក់បណនាំកុមារពិការកជ្មិតជ្សាល”។
“សាលារំៃួយពិហសស”វេឺជាសាលាសជ្មាែ់កុមារបដលពិការ្ង ៃ់។

សដីពីបសៀិបៅជនពិការ

សូមបៅពិបប្រះ
លកេ ណៈពិហសស ៃិង ការលូ តលាស់រែស់កុមារមាែក់ៗេឺហសសងៗគ្មែ។ ហែើសិៃជាមាៃការបារមភ វ ីមួយ
សូ មហៅពិហជ្គ្មោះឱ្យបាៃ ៃ់ហពលហវលា ហដើមបីចាត់ វ បធាៃការហៅតាមលកេ ណៈពិហសសរែស់កុមារមាែក់ៗ េឺជាការសំខ្ៃ់។
● ហែើសិៃជាមាៃការបារមភ ំពីការចិញ្ចឹមកូ ៃ ឬ ំពីការលូ តលាស់រែស់កូៃ ជាែឋម
សូ មហៅពិហជ្គ្មោះៃឹងការ ីសុខ្និបាលនៃជ្ស ុក ឃុំ នូ មិ។
● ហែើសិៃជាកូ ៃហៅ រកោឋៃ ឬសាលាមហតត យយ សូ មពិហជ្គ្មោះៃឹងជ្េូហៅសាលាហនាោះជាជ្ែចាំ។
● ហៅតាមជ្ស ុក ឃុំ នូ មិខ្លោះ ហេេេួ លការពិហជ្គ្មោះពិហសសហោយ ែ កពីហជ្គ្មោះ ំពីការលូ តលាស់រែស់កុមារ
ឬការពិហជ្គ្មោះចល័តក៏មាៃបដរ។
● ហៅជ្ស ុក ឃុំ នូ មិខ្លោះ ហេមាៃថាែក់រំៃួយសជ្មាែ់ឱ្យកូ ៃៃិងឱ្ពុកមាដយហៅជាមួ យគ្មែក៏មាៃបដរ។ ដូ ហចែ ោះ
ហលាក ែ កអាចពាក់ព័ៃធផ្លទល់ៃឹងការ ែ់រំជ្សែហៅតាមការលូ តលាស់រែស់កូៃបាៃ។
※ ែ កេេួ លការពិហជ្គ្មោះ កបៃល ងេេួ លការពិហជ្គ្មោះ េឺខ្ុសៗគ្មែហៅតាមរដឋ បាលមូ លោឋៃៃីមួយៗ ។
ព័ត៌មាៃលំ ិត សូ មសួ រការ ីសុខ្និបាល។

ហែើសិៃជាមាៃហសៀវហៅែញ្ញជក់ថា មាៃពិការភាព (ហសៀវហៅរៃពិការ)
ហយើងអាចេេួ លហសវាកមម សុខ្មា
ុ លភាពហសសងៗ ហៅតាមជ្ែហនេ ៃិងកជ្មិតនៃពិការភាព
(ជ្បាក់ឧែតា មភ ជាហដើម)។ ែ កបដលចង់បាៃហសៀវហៅហៃោះ សូ មហៅែំហពញបែែែេហៅសាលាជ្ស ុក ឃុំ
នូ មិ។
ហសៀវហៅហៃោះ មាៃ 3ជ្ែហនេ េឺ “ហសៀវហៅពាបាលបែ ”ំ វ“ហសៀវហៅសុខ្ភាព
ៃិងសុខ្ុមាលភាពសជ្មាែ់រៃពិការសល វូ ចិតត”វៃិង“ហសៀវហៅរៃពិការរ ូែកាយ”។
□ ហពលមាៃហសៀវហៅហៃោះ
ៃឹងមាៃការងាយជ្សួ លកុងងការែំហពញបែែែេេេួ លហសវាកមម សុខ្មា
ុ លភាព។
□ េឹកជ្បាក់ឧែតា មភ េឺខ្ុសៗគ្មែហៅតាមជ្ែហនេ ៃិងកជ្មិតនៃពិការភាព។
□
ែ កបដលជាមុខ្សញ្ញានៃការេេួល ៃិងខ្ល ឹមសារនៃហសវាកមម ជាហដើម អាចខ្ុសគ្មែមួ យភាេ
ហៅតាមជ្ស ុក ឃុំ នូ មិ។
※សដ ីពីខ្លឹមសារលំ ិត សូ មសួ រតាមសាលាជ្ស ុក ឃុំ នូ មិនៃលំហៅោឋៃរែស់ហលាក ែ ក។

ព័ត្៌មានបយង

សដីពីមនទ ីរបពេយ
ការពិៃិតយ ំពី វ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ ជ្តូវហ្វ ើហោយជ្េូហពេយរំនាញ (ជ្េូហពេយកុមារ, ជ្េូហពេយរមង ស
ឺ ល វូ ចិតតកុមារ)។
ហែើសិៃជាចង់ឱ្យហេពិៃិតយ សូ មហជ្តៀមដូ ចតហៅ។
● សូ មបសវ ងរកមៃទ ីរហពេយបដលមាៃជ្េូហពេយរំនាញ។ សូ មហៅពិហជ្គ្មោះៃឹងការ ីសុខ្និបាល
ឬមរឈមណឌលរំៃួយចំហពាោះ ែ កមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់តាមជ្ស ុក ឃុំ នូ មិ (មៃទ ីរហពេយភាេហជ្ចើៃ ចាំបាច់កក់ជាមុៃ)។
● ហពលហៅេេួ លការពិៃិតយហលើកដំែូង សូ មយកែ័ណណធានារ៉ាែ់រងសុខ្ភាព ៃិង
ហសៀវហៅសុខ្ភាពមាដយៃិងកូ ៃតាមខ្ល ួៃសង។
● សូ មសរហសរេុកជាមុៃ ំពី វ ីៗបដលជាការបារមភ ំពីកូៃ ៃិងសាាៃភាពហៅសទោះ ឬហៅ រកោឋៃ ជាហដើម។

◆បេហេំព័រជំនួយជីិភាពរស់បៅសប្មាប់ជនបរបេស
មាៃព័ត៌មាៃចាំបាច់សជ្មាែ់ការរស់ហៅៗរែ៉ាុៃរែស់ហលាក ែ ក។ ហជ្ៅពីហៃោះ
ក៏អាចបសវ ងរកកបៃល ងពិហជ្គ្មោះកុងងតំែៃ់បដរ។
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
◆បសវាកមម ព័ត្៌មានតាមរយៈការពិបប្រះតាមេូ រស័ពទមជឈមណឌលព័ត្៌មានិ បស័យបពេយអ្និ រជាត្ិ AMDA
មាៃការបណនាំឱ្យសាគល់សាាែ័ៃពាបាលបដលអាចហជ្ែើភាសាកំហណើតរែស់ហលាក ែ ក
ហ ើយក៏មាៃហសវាកមម បណនាំ ំពីរែែសុខ្ុមាលភាពហវរជ សាស្តសត។
ហលខ្្ិការោឋៃការ បយល័យតូ កយូ េូ រស័ពទ：０３-６２３３-９２６６
https://www.amdamedicalcenter.com/activities

ការពិនិត្យ, ិ ប្ីពាបាលពិបសស
ជ្ែសិៃបែមាៃភាពចាំពាច់ ហៅមៃទ ីរហពេយ ែុេគលិករំនាញៃឹងហ្វ កា
ើ រពិៃត
ិ យ ឬពាបាលពិហសស។
ការពិៃិតយ មាៃដូ ចជា ការពិៃិតយ ព
ំ ីែញ្ញា ៃិងការលូ តលាស់, ការពិៃិតយជ្តហចៀក, ការពិៃិតយរលកខ្ួ រកាល ជាហដើម។

◆បកបប្បបដាយ Google Translate［អ្ភិិឌ្ឍបដាយ：google,Inc］
មាៃ Apps សជ្មាែ់ែកបជ្ែឯកសារ, ែកបជ្ែហោយហជ្ែើកាហមរ៉ា, ែកបជ្ែតាមការសរហសរនដ,
ែកបជ្ែតាមសហមល ង។ សុេធបតហោៃឡូដបាៃ ហ ើយហជ្ែើហោយឥតេិតនែល ។

បបើសន
ិ ជាប្េូបពេយថា កូ នមានិ បបត្ិក
ិ ុ ង ងការលូត្លាស់ ......
ហពលជ្េូហពេយថា កូ ៃមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ ហលាក ែ កចាស់ជាមាៃការបារមភ ខ្លំងណាស់។ ក៏ែ៉ាុបៃត
តាមរយៈការហរៀែចំែ រ បសាាៃ ៃិងចាត់បចងសមជ្សែ សាាៃភាពរែស់កូៃចាស់ជាៃឹងមាៃសាាៃភាពលអ ែៃត ិចមដ ងៗ។
សដ ីពីរហែៀែចាត់បចង សូ មពិហជ្គ្មោះៃឹងជ្េូហពេយេេួ លែៃទងក ឬែុេគលិករំនាញ។

◆Apps បកបប្បតាមសបមល ងពហុភាសា VoiceTra［អ្ភិិឌ្ឍបដាយ：NICT(នីត្ិបុេគលប្សាិប្ជាិ
និងអ្ភិិឌ្ឍជាត្ិ េីភានក់ងារប្សាិប្ជាិព័ត្៌មាន និងេូ រេមនាេមន៍)］
េឺជា Apps បដលែកបជ្ែជាសហមល ង
ហៅហពលបដលហលាក ែ កៃិយយភាសាែរហេសហៅកាៃ់មា៉ាសុីៃបដលមាៃ Apss ហនាោះ។
Appsហៃោះអាចែកបជ្ែ 31 ភាសា ហ ើយអាចហោៃឡូដ ហ ើយហជ្ែើហោយឥតេិតបែល ។
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html

សដីពីមជឈមណឌលជំនួយចំប

ះអ្ន កមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់

ចាប់សដីពីជំនួយចំប ះអ្ន កមានិ បបត្ិក
ិ ុ ង ងការលូត្លាស់
ហៅរែ៉ាុៃ មាៃ “ចាែ់សដីពីរំៃួយចំហពាោះ ែ កមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់”។
ហៃោះេឺជាចាែ់សជ្មាែ់ជ្េជ្េង់ ែ កមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ (ពីកូៃហកម ង ដល់មៃុសស្ំ) ៃិងជ្ក ុមជ្េួ សារ ែ កហនាោះ។
ចាែ់សដីពីរំៃួយចំហពាោះ ែ កមាៃវ បែតត ក
ិ ុ ង ងការលូ តលាស់មាៃហគ្មលែំណងែហងក ើតសងគ មមួ យបដលអាចហ្វ ឱ្
ើ យកូ ៃបដលមាៃវ បែ
តត ិកុងងការលូ តលាស់ អាចលូ តលាស់ជ្ែកែហោយសុខ្ភាពលអ ៃិងអាចឱ្យជ្េួ សារកុមារហនាោះ គ្មមៃការបារមភ កុងងការចិញ្ចឹមកូ ៃ។
សដីពីមជឈមណឌលជំនួយចំប ះអ្ន កមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់
ហដើមបីឱ្យ ែ កមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ឬជ្ក ុមជ្េួ សារ ែ កហនាោះអាចមាៃរីវភាពរស់ហៅហោយគ្មមៃការបារមភ ហៅកុងងស េម
ៃ៍ មាៃសាាែ័ៃជាហជ្ចើៃ បដលអាចពិហជ្គ្មោះបាៃ។“មរឈមណឌលរំៃួយចំហពាោះ ែ កមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់
មាៃតួ នាេីដ៏សំខ្ៃ់កុងងការរួ យហៅតាមររធាៃីៃិងហខ្តត ៃីមួយៗ។ មរឈមណឌលជ្តូវបាៃែហងក ើតហឡើង
ហៅជ្េែ់ររធាៃីៃិងហខ្តត ជ្ពម ំងជ្ក ុងបដលកំណត់ហោយជ្កឹតយ។ ព័ត៌មាៃសដ ីពីមរឈមណឌលរំៃួយចំហពាោះ ែ កមាៃវ បែ
តត ិកុងងការលូ តលាស់េូ ំងជ្ែហេស មាៃហៅកុងងហេ េំព័រខ្ងហជ្កាមហៃោះ។
【មជឈមណឌលជំនួយចំប

ះអ្ន កមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់ននត្ំបន់លំបៅដាានរបស់បលាកអ្ន ក】

មជឈមណឌលព័ត្មា
៌ ននិងជំនួយសប្មា
ប់អ្នកមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់

ប្មះមជឈមណឌល :

http://www.rehab.go.jp/ddis/

បលខេូ រស័ពទសប្មាប់េំនាក់េំនង：

◆សូមសាវេមន៍បលាកអ្ន កបែលបានចូ លែល់ CLARINET
បេហេំព័រព័ត្៌មានសដីពីការអ្ប់រំេូបៅតាមសាលា 【ប្កសួ ងអ្ប់រំ និង ិ បេាសាស្តសិ】
េឺជាហេ េំព័រពាក់ព័ៃធៃឹងការ ែ់រំហកម ងរស់ហៅែរហេស កុមារជ្តឡែ់មករែ៉ាុៃ វ បញ ៃិងកុមារែរហេស
ជាហដើម។
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
◆មជឈមណឌលជប្ម ុញការអ្ប់រំអ្នកមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់
អាចរកហមើល វ ប្ីជ្េជ្េង់ ៃិងបណនាំកូៃបដលមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់ ឯកសារជ្សាវជ្ជាវ សមាភរៈសិកា
ឬឧែករណ៍សមាភរៈរំៃួយពាក់ព័ៃធៃឹងកូ ៃបដលមាៃវ បែតត ិកុងងការលូ តលាស់បាៃ។
http://icedd_new.nise.go.jp/

[បបាះពុមពផ្សាយបដាយ]
មជឈមណឌលព័ត្៌មាននិងជំនួយសប្មាប់អ្នកមានិ បបត្ិ ិកុងងការលូត្លាស់
មរឈមណឌលជាតិសាដរកាយៃីតិសមប

រៃពិការ បសែកបសៃការៃិងព័ត៌មាៃ

http://www.rehab.go.jp/ddis/
មរឈមណឌលជាតិសាដរកាយៃីតិសមប រៃពិការ
បសែ កបសៃការៃិងព័ត៌មាៃ
មជឈមណឌលព័ត្៌មាននិងជំនួយសប្មាប់អ្នកមានិ បបត្ិ ិ
កុងងការលូត្លាស់

［កាលបរ បបចេ េននការបបាះពុមពផ្សាយ］
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