
 

 

 

 

 

 

1. ការលូតលាស់នៃភាសាមាៃការយឺតយ៉ា វ។ 
2. ហៅហ ម្ ោះក៏មិៃបែរមករកហេ។ 
3. ហមើលបនែកមិៃចំ ឬពបិាកចំ។ 
4. ចាែ់អារមមណ៍ខ្ល ំងជ្រលុហៅហលើសហមលង (ែិេជ្តហចៀកខ្ល ៃួឯង)។ 
5. គ្មម ៃចំណាែ់អារមមណហ៍ៅហលើកូៃដនេហេ។ 
6. ហ វ្ ើចលនា មិៃៃឹងៃរ។ 
7. ចំណូលចិតតមាៃការលំហ ៀង(ពណ៌ ពាណរិជសញ្ញា  សញ្ញា   កសរ ឬហលខ្ជាក់លាក់ណាមួយ ជាហដើម)។  
8. ហពលហ វ្ ើ វ ីមួយជាមួយ ែកហសសង មិៃអាចហ វ្ ើសកមមភាពដូចហេដូចឯងហេ។ 
9. មាៃការពបិាកៃឹងែហជ្ងៀៃឱ្យហចោះរស់ហៅ ដូចជាហៅែងគៃ់ ឬផ្លល ស់ហខ្អាវ ជាហដើម។ 
10. ៗហជ្ចើៃបតមិៃជ្តូវចិតត មិៃសង ែ់ចិតត។ 

 

“វវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់” េឺជាពកិារភាពបដលពាក់ព័ៃធៃឹងការលូតលាស់នៃមុខ្ងាររែស់ខួ្រកាល 

ហ ើយភាេហជ្ចើៃ េឺជាពកិារភាពពីកំហណើត។ វវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ មាៃហជ្ចើៃជ្ែហនេ 
ដូចរែូខ្ងហជ្កាមហៃោះ។ ហ ោះជាជ្ែហនេពិការភាពដូចគ្មែ ក៏ហោយ ក៏អាការៈវាខុ្សៗគ្មែ ហៅតាមមាែ ក់ៗ។ 
ហលើសពីហៃោះ មាៃ ែកខ្លោះមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ហជ្ចើៃជ្ែហនេក៏មាៃបដរ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ហពលបដលមាៃកូៃមាៃែញ្ញា បែែហៃោះ មាៃការបារមភណាស់ ..... 
ងហៃោះ ជ្ែប លជាែញ្ញា មួយរយៈហពលក៏មិៃដឹងបដរ។ ឬក៏កូៃហនាោះមាៃែញ្ញា លូតលាស់ 
ជាពហិសស មាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ក៏មិៃដឹងបដរ។ 

 

អាចមាៃករណីែញ្ញា លូតលា
ស់យឺតយ៉ា វក៏មាៃបដរ 

※ហជ្ៅពីហៃោះ មាៃ Gilles De La Tourette Syndrome, រមងឺៃិយយមិៃចាស់, 

ពិការភាពកុងងការហ វ្ ើចលនាស ការគ្មែ ហោយសារការលូតលាស់ ជាហដើម ក៏ជ្តូវបាៃចំណាត់ថាជា វវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់បដរ។ 

ហៅសាលាជ្សកុ ឃំុ នូមិ ហេមាៃហ វ្ ើការពិៃិតយសុខ្ភាព រកហោយមិៃយកកនជ្ម។ 
ការពិៃិតយសុខ្ភាពហៃោះ េឺជាឱ្កាសមួយដ៏សំខ្ៃ់ ហដើមបហី វ្ ើការែញ្ញជ ក់ ំពីសាា ៃភាពសុខ្ភាព 
ៃិងការលូតលាស់រែស់កូៃហលាក ែក។ សូមហៅេេួលការពិៃិតយជាមិៃខ្ៃ ។ 
 

● ជ្េូហពេយហ វ្ ើការពិៃិតយ។ 

● កមល ងងហពលពិៃិតយសុខ្ភាពហៃោះ ខុ្សៗគ្មែ ហៅតាមរដឋបាលមូលោឋ ៃៃីមួយៗ។ អាជ្ស័យហ តុហៃោះ 

សូម ក់េងៃឹងរដឋបាលមូលោឋ ៃ។ 

● ការពិៃិតយសុខ្ភាពៃីមួយៗ ជ្តូវបាៃកំណត់ហៅតាមអាយុ។ 
 

【ការពិនិត្យសខុភាពទារកកំពុងបំបៅ】 

ហពលបដលកូៃមាៃអាយុ 3 ហៅ 4បខ្។ អាចពហិជ្គ្មោះ ំពីការបារមភរែស់ខ្ល ៃួ ៃឹងការសុីខ្និបាលបាៃ។ 
ការអីាហារែូតាមភៃឹងែហជ្ងៀៃ ំពីរហែៀែែញ្ឈែ់ការែំហៅកូៃ។ 
 

【ការពិនិត្យសខុភាពកូនអាយុ 1ឆ្ន ំកនលះ】 

កូៃបដលមាៃអាយុពី1ឆ្ែ ំកៃលោះ ដល់មុៃអាយុ 2ឆ្ែ ។ំ អាចពិហជ្គ្មោះ ំពកីារបារមភរែស់ខ្ល ៃួៃឹងការសុីខ្និបាល។ 
 

【ការពិនិត្យសខុភាពកូនអាយុ 3ឆ្ន ំ】 

កូៃបដលមាៃអាយុពី 3ឆ្ែ ំ ដល់មុៃអាយុ 4ឆ្ែ ំ។ ពិៃិតយេឹកហនាម។ ពិៃិតយបនែក ៃិងជ្តហចៀក។ 
អាចពហិជ្គ្មោះ ំពីការបារមភរែស់ខ្ល ៃួៃឹងការសុីខ្និបាលការអីាហារែូតាមភ ការចិីតតសាស្តសត ។ 
 

【ការពិនិត្យសខុភាពមនុចូលសាលា】 

ហៅខ្ទង់បខ្ 9 នៃមួយឆ្ែ ំមុៃហពលកូៃចូលសាលាែឋមសិកា េណៈកមមការ ែ់រំនៃជ្សកុ ឃំុ នូមិ 
ៃឹងហសញើហសចកដ ីរូៃដំណឹង។ សូមហៅេេួលការពិៃិតយសុខ្ភាពមុៃចូលសាលា 
ហៅសាលាែឋមសិកាបដលកូៃរែស់ហលាក ែកហជ្គ្មងៃឹងចូលហរៀៃ។ ពិៃិតយបនែក ៃិងជ្តហចៀក។ 
ពិៃិតយហមើលជ្បាជាញ សហងេែៗ។ 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ឧទាហរណ៍ បត្ើធ្លល ប់មានបញ្ហា បបបបនះឬបេ? 

 

អ្វ ីបៅ  ិ បបតិ្ិកុងងការលូត្លាស់ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ការយឺតយ៉ា វនៃកាយលូតលាស់ខ្ងភាសា 

(ចំហពាោះរមងឺ Asperger’sវsyndromeវ
មិៃមាៃការយឺតយ៉ា វខ្ងភាសាហេ) 

● ពិបាកជ្បាជ្ស័យ ក់េង 

● មាៃែញ្ញា កុងងការេំនាក់េំៃងៃឹងមៃុសស ឬសងគម 

● សកមមភាពមាៃលំនំាដបដលៗ 

ចំណង់ចិតតមាៃការលំហ ៀង ឬេិតជ្រលុ 

● អារមមណ៍រហសុើែខ្ល ំង ឬមិៃមាៃអារមមណ៍ មិៃែិុៃជ្ែសែ់ 

Khmer 

 

 

សដ ីពីការលូត្លាស់របស់កូនបត្ើបលាកអ្នកមានការបារមភអ្វ ីឬបេ? 

● មិៃអាចហផ្លត តអារមមណ៍ពបាៃ 

● មិៃអាចហៅហសង ៀមបាៃ 

● ហ វ្ ើសកមមភាពមិៃហជ្ពៀងេុក 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder AD/HD 
(ជមង ឺកងវះការយកចិតិ្េុកដាក់-មិនអាចបដដ ត្អារមមណ៍ 

ពិការភាពកងវះការយកចិតិ្េុកដាក់-មិនអាចបដដ ត្អារមមណ៍) 

 
 ិ បបតិ្ិកុងងការសិកា LD 

(Localized learning disorder, Localized learning disability) 

បពលថ្មីៗបនះ ឪពុកមាដ យឬអ្នកអាណាពាបាលបែលជាជនបរបេស បហើយបែលចិញ្ច ឹមកូនបៅប្បបេសជប នុបកើនកាន់បត្បប្ចើនប ើងៗ។ ជាពបិសស 
កុងងករណីបែលមានការបារមភចំប ះការលូត្លាស់របស់កូន បលាកអ្នកចាស់ជាមិនែឹងប វ្ ើយ ងណាបែើមបីរកអ្នកពិបប្រះ។ 

បៅតាមកបនលងនមួីយៗេូទាងំប្បបេសជប ុន មានសាា បន័(កបនលង)ជាបប្ចើនបែលជួយឪពុកមាដ យឬអ្នកអាណាពាបាលបែលមានការបារមភចំប ះការលូត្លាស់របស់កូន។ 
បយើងខ្ង ំមានបមាេនភាពណាស់ បបើសិនជាបលាកអ្នកបែលជាឪពុកមាដ យឬអ្នកអាណាពាបាលបែលជាជនបរបេស បប្បើកូនបសៀិបៅបនះបែើមបីងាយប្សួលរកព័ត៌្មាន ឬជំនួយចបំាច។់ 

～ចំប ះឪពុកមាដ យឬអ្នកអាណាពាបាលបែលចិញ្ច ឹមកូនបៅជប នុ～ 

សូមបៅេេួលការពិនិត្យសខុភាពបៅសាលាប្សកុ ឃុំ ភូមិ 

 

 

 ិ បបតិ្ិកុងងការលូត្លាស់បែលបកើត្មានបប្ចើន 
(Autism Spectrum Disorder: ASD) 

 

អូ្េិសសឹម   Asperger’s Syndrome 

● មិៃបមៃែញ្ញា លូតលាស់យឺត ងំជ្សងុហេ។ 

ក៏ែ៉ាុបៃត  “ការអាៃ” ឬ “ការសរហសរ” ឬ 

“ការេិតហលខ្” អាចលូតលាស់យឺត។ 

 
 
 
 
 

□ ការអ្ប់រសំប្មាប់កូនពិការ 

េណៈកមមការ ែ់រហំ វ្ ើការសហជ្មចៃូវកបៃលងបដលកុមារជ្តូវហៅសិកាហោ
យហគ្មរពហៅតាមឆៃទៈរែស់ឪពុកមាដ យ ឬកូៃជា តិែរមា។ 
ហៅសាលាែឋមសិកា មាៃ “ថាែ ក់រំៃួយពិហសស”វឬ 
“ថាែ ក់បណនាំកុមារពកិារកជ្មិតជ្សាល”។ 
“សាលារំៃួយពិហសស”វេឺជាសាលាសជ្មាែ់កុមារបដលពកិារ ង្ៃ់។ 

【ការពិបប្រះអ្ំពកីារចូលសាលា】 

 េណៈកមមការ ែ់រំ ៃិង មរឈមណឌ ល ែ់រ ំេេួលការពហិជ្គ្មោះ ំពីកូៃពិការ 
ឬកូៃបដលមាៃការបារមភ ំពីរីវភាពរស់ហៅតាមសាលាែឋមសិកា។  
ការពហិជ្គ្មោះ ំពកីារចូលសាលា ជ្តូវកក់ហពលហវលាេុកជាមុៃ។ 
សដ ីពីការកក់ហពលហវលាសូមសួរហៅ េណៈកមមការ ែ់រំ។ 



 
ហែើសិៃជាមាៃហសៀវហៅែញ្ញជ ក់ថា មាៃពិការភាព (ហសៀវហៅរៃពកិារ)  
ហយើងអាចេេួលហសវាកមមសុខុ្មាលភាពហសសងៗ ហៅតាមជ្ែហនេ ៃិងកជ្មិតនៃពកិារភាព 
(ជ្បាក់ឧែតាមភ ជាហដើម)។  ែកបដលចង់បាៃហសៀវហៅហៃោះ សូមហៅែំហពញបែែែេហៅសាលាជ្សកុ ឃំុ 
នូមិ។ 
ហសៀវហៅហៃោះ មាៃ 3ជ្ែហនេ េឺ “ហសៀវហៅពាបាលបែ ”ំវ“ហសៀវហៅសុខ្ភាព 
ៃិងសុខុ្មាលភាពសជ្មាែ់រៃពកិារសល វូចិតត”វៃិង“ហសៀវហៅរៃពកិាររែូកាយ”។ 
 

□ ហពលមាៃហសៀវហៅហៃោះ 
ៃឹងមាៃការងាយជ្សួលកុងងការែំហពញបែែែេេេួលហសវាកមមសុខុ្មាលភាព។ 

□ េឹកជ្បាក់ឧែតាមភ េឺខុ្សៗគ្មែ ហៅតាមជ្ែហនេ ៃិងកជ្មិតនៃពកិារភាព។ 

□  ែកបដលជាមុខ្សញ្ញា នៃការេេួល ៃិងខ្ល ឹមសារនៃហសវាកមម ជាហដើម អាចខុ្សគ្មែ មួយភាេ 

ហៅតាមជ្សកុ ឃំុ នូមិ។ 
 

※សដ ីពីខ្ល ឹមសារលំ ិត សូមសួរតាមសាលាជ្សកុ ឃំុ នូមិនៃលំហៅោឋ ៃរែស់ហលាក ែក។ 

 

◆បេហេំព័រជំនួយជីិភាពរស់បៅសប្មាប់ជនបរបេស 

មាៃព័ត៌មាៃចាំបាច់សជ្មាែ់ការរស់ហៅៗរែ៉ាុៃរែស់ហលាក ែក។ ហជ្ៅពីហៃោះ 
ក៏អាចបសវ ងរកកបៃលងពិហជ្គ្មោះកុងងតំែៃ់បដរ។ 
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html 
 

◆បសវាកមមព័ត្៌មានតាមរយៈការពិបប្រះតាមេូរស័ពទមជឈមណឌ លព័ត្៌មានិ បស័យបពេយអ្និរជាត្ិ AMDA 

មាៃការបណនាំឱ្យសាគ ល់សាា ែ័ៃពាបាលបដលអាចហជ្ែើភាសាកំហណើតរែស់ហលាក ែក 
ហ ើយក៏មាៃហសវាកមមបណនាំ ំពីរែែសុខ្ុមាលភាពហវរជសាស្តសត ។ 

ហលខ្្ិការោឋ ៃការ បយល័យតូកយូ  េូរស័ពទ：０３-６２３３-９２６６ 

 https://www.amdamedicalcenter.com/activities 
 

◆បកបប្បបដាយ Google Translate［អ្ភិិឌ្ឍបដាយ：google,Inc］ 

   មាៃ Apps សជ្មាែ់ែកបជ្ែឯកសារ, ែកបជ្ែហោយហជ្ែើកាហមរ៉ា , ែកបជ្ែតាមការសរហសរនដ, 
ែកបជ្ែតាមសហមលង។ សុេធបតហោៃឡូដបាៃ ហ ើយហជ្ែើហោយឥតេិតនែល។ 

 
 
 
 
 
 
 

◆សូមសាវ េមន៍បលាកអ្នកបែលបានចូលែល់ CLARINET   

បេហេំព័រព័ត្៌មានសដ ីពីការអ្ប់រំេូបៅតាមសាលា 【ប្កសួងអ្ប់រំ និងិ បេាសាស្តសិ】 

េឺជាហេ េំព័រពាក់ព័ៃធៃឹងការ ែ់រំហកមងរស់ហៅែរហេស កុមារជ្តឡែ់មករែ៉ាុៃវ បញ ៃិងកុមារែរហេស 
ជាហដើម។ 
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm 

 

◆មជឈមណឌ លជប្មញុការអ្ប់រំអ្នកមានិ បបតិ្ិកុងងការលូត្លាស់ 

   អាចរកហមើលវ ប្ ីជ្េជ្េង់ ៃិងបណនាំកូៃបដលមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ ឯកសារជ្សាវជ្ជាវ សមាភ រៈសិកា 
ឬឧែករណ៍សមាភ រៈរំៃួយពាក់ព័ៃធៃឹងកូៃបដលមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់បាៃ។ 
http://icedd_new.nise.go.jp/ 

ព័ត្៌មានបយង 

 

 

 

ចាប់សដ ីពីជំនួយចំប ះអ្នកមានិ បបតិិ្កុងងការលូត្លាស ់
 

ហៅរែ៉ាុៃ មាៃ “ចាែ់សដ ីពីរំៃួយចំហពាោះ ែកមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់”។ 
ហៃោះេឺជាចាែ់សជ្មាែ់ជ្េជ្េង់ ែកមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ (ពីកូៃហកមង ដល់មៃុសស្ំ) ៃិងជ្កមុជ្េួសារ ែកហនាោះ។ 
ចាែ់សដ ីពីរំៃួយចំហពាោះ ែកមាៃវ បែតតកុិងងការលូតលាស់មាៃហគ្មលែំណងែហងក ើតសងគមមួយបដលអាចហ វ្ ើឱ្យកូៃបដលមាៃវ បែ
តត ិកុងងការលូតលាស់ អាចលូតលាស់ជ្ែកែហោយសុខ្ភាពលអ  ៃិងអាចឱ្យជ្េួសារកុមារហនាោះ គ្មម ៃការបារមភកុងងការចិញ្ច ឹមកូៃ។ 
 
សដ ីពីមជឈមណឌ លជំនួយចំប ះអ្នកមានិ បបតិិ្កុងងការលូត្លាស ់
 

ហដើមបីឱ្យ ែកមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ឬជ្កមុជ្េួសារ ែកហនាោះអាចមាៃរីវភាពរស់ហៅហោយគ្មម ៃការបារមភហៅកុងងស េម

ៃ៍ មាៃសាា ែ័ៃជាហជ្ចើៃ បដលអាចពហិជ្គ្មោះបាៃ។“មរឈមណឌ លរំៃួយចំហពាោះ ែកមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ 

មាៃតួនាេីដ៏សំខ្ៃ់កុងងការរួយហៅតាមររធាៃីៃិងហខ្តតៃីមួយៗ។ មរឈមណឌ លជ្តូវបាៃែហងក ើតហឡើង 
ហៅជ្េែ់ររធាៃីៃិងហខ្តត ជ្ពម ងំជ្កងុបដលកំណត់ហោយជ្កឹតយ។ ព័ត៌មាៃសដ ីពីមរឈមណឌ លរំៃួយចំហពាោះ ែកមាៃវ បែ 
តតិកុងងការលូតលាស់េូ ងំជ្ែហេស មាៃហៅកុងងហេ េំព័រខ្ងហជ្កាមហៃោះ។ 
 

 
 
 
 
 

 

 

[បបាះពុមពផ្សាយបដាយ] 
មជឈមណឌ លព័ត្៌មាននិងជំនួយសប្មាប់អ្នកមានិ បបតិ្ិកុងងការលូត្លាស់ 
មរឈមណឌ លជាតិសាដ រកាយៃីតិសមប រៃពកិារ បសែកបសៃការៃិងព័ត៌មាៃ 

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

 

 

 

លកេណៈពិហសស ៃិង ការលូតលាស់រែស់កុមារមាែ ក់ៗេឺហសសងៗគ្មែ ។ ហែើសិៃជាមាៃការបារមភ វ ីមួយ  
សូមហៅពិហជ្គ្មោះឱ្យបាៃ ៃ់ហពលហវលា ហដើមបីចាត់វ បធាៃការហៅតាមលកេណៈពិហសសរែស់កុមារមាែ ក់ៗ េឺជាការសំខ្ៃ់។ 
 

● ហែើសិៃជាមាៃការបារមភ ំពីការចិញ្ច ឹមកូៃ ឬ ំពីការលូតលាស់រែស់កូៃ ជាែឋម 

សូមហៅពិហជ្គ្មោះៃឹងការសុីខ្និបាលនៃជ្សកុ ឃំុ នូមិ។ 

● ហែើសិៃជាកូៃហៅ រកោឋ ៃ ឬសាលាមហតតយយ សូមពិហជ្គ្មោះៃឹងជ្េូហៅសាលាហនាោះជាជ្ែចាំ។ 

● ហៅតាមជ្សកុ ឃំុ នូមិខ្លោះ ហេេេួលការពហិជ្គ្មោះពិហសសហោយ ែកពីហជ្គ្មោះ ំពីការលូតលាស់រែស់កុមារ 

ឬការពហិជ្គ្មោះចល័តក៏មាៃបដរ។ 

● ហៅជ្សកុ ឃំុ នូមិខ្លោះ ហេមាៃថាែ ក់រំៃួយសជ្មាែ់ឱ្យកូៃៃិងឱ្ពុកមាដ យហៅជាមួយគ្មែ ក៏មាៃបដរ។ ដូហចែោះ 

ហលាក ែកអាចពាក់ព័ៃធផ្លទ ល់ៃឹងការ ែ់រំជ្សែហៅតាមការលូតលាស់រែស់កូៃបាៃ។ 
 

※ ែកេេួលការពហិជ្គ្មោះ កបៃលងេេួលការពហិជ្គ្មោះ េឺខុ្សៗគ្មែ ហៅតាមរដឋបាលមូលោឋ ៃៃីមួយៗ ។ 

ព័ត៌មាៃលំ ិត សូមសួរការសុីខ្និបាល។ 

សដ ីពីបសៀិបៅជនពិការ 

សដ ីពីមជឈមណឌ លជំនួយចំប ះអ្នកមានិ បបតិ្ិកុងងការលូត្លាស់ 

ប ម្ ះមជឈមណឌ ល : 

បលខេូរសព័ទសប្មាប់េំនាក់េំនង： 

【មជឈមណឌ លជំនួយចំប ះអ្នកមានិ បបតិិ្កុងងការលូត្លាស់ននតំ្បនល់ំបៅដាា នរបសប់លាកអ្នក】 

 មរឈមណឌ លជាតិសាដ រកាយៃីតិសមប រៃពិការ 
បសែកបសៃការៃិងព័ត៌មាៃ 
មជឈមណឌ លព័ត្៌មាននិងជំនួយសប្មាប់អ្នកមានិ បបតិ្ិ
កុងងការលូត្លាស់ 

［កាលបរ បបចេេននការបបាះពុមពផ្សាយ］  

បខ្មីនា ឆ្ែ ំ 2022 

សូមបៅពិបប្រះ 

មជឈមណឌ លព័ត៌្មាននិងជនួំយសប្មា
ប់អ្នកមានិ បបតិិ្កុងងការលូត្លាស ់
 

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

 

◆Apps បកបប្បតាមសបមលងពហុភាសា VoiceTra［អ្ភិិឌ្ឍបដាយ：NICT(នីត្ិបុេគលប្សាិប្ជាិ 

និងអ្ភិិឌ្ឍជាត្ិ េីភាន ក់ងារប្សាិប្ជាិព័ត្៌មាន និងេូរេមនាេមន៍)］ 

េឺជា Apps បដលែកបជ្ែជាសហមលង 
ហៅហពលបដលហលាក ែកៃិយយភាសាែរហេសហៅកាៃ់មា៉ា សុីៃបដលមាៃ Apss ហនាោះ។ 
Appsហៃោះអាចែកបជ្ែ 31 ភាសា ហ ើយអាចហោៃឡូដ ហ ើយហជ្ែើហោយឥតេិតបែល។ 
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 
 

 
ការពិៃិតយ ំពីវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ ជ្តូវហ វ្ ើហោយជ្េូហពេយរនំាញ (ជ្េូហពេយកុមារ, ជ្េូហពេយរមងសឺល វូចិតតកុមារ)។ 
ហែើសិៃជាចង់ឱ្យហេពិៃិតយ សូមហជ្តៀមដូចតហៅ។ 
 

● សូមបសវងរកមៃទ ីរហពេយបដលមាៃជ្េូហពេយរំនាញ។ សូមហៅពហិជ្គ្មោះៃឹងការសុីខ្និបាល 

ឬមរឈមណឌ លរំៃួយចំហពាោះ ែកមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់តាមជ្សកុ ឃំុ នូមិ (មៃទ ីរហពេយភាេហជ្ចើៃ ចាបំាច់កក់ជាមុៃ)។ 

● ហពលហៅេេួលការពិៃិតយហលើកដែូំង សូមយកែ័ណណ ធានារ៉ា ែ់រងសុខ្ភាព ៃិង 

ហសៀវហៅសុខ្ភាពមាដ យៃិងកូៃតាមខ្ល ៃួសង។ 

● សូមសរហសរេុកជាមុៃ ំពី វ ីៗបដលជាការបារមភ ំពីកូៃ ៃិងសាា ៃភាពហៅសទោះ ឬហៅ រកោឋ ៃ ជាហដើម។ 

 
ការពិនិត្យ,  ិ ប្ ពីាបាលពិបសស 
ជ្ែសិៃបែមាៃភាពចាំពាច់ ហៅមៃទ ីរហពេយ ែុេគលិករនំាញៃឹងហ វ្ ើការពិៃិតយ ឬពាបាលពហិសស។ 
ការពិៃិតយ មាៃដូចជា ការពិៃិតយ ំពីែញ្ញា  ៃិងការលូតលាស់, ការពិៃិតយជ្តហចៀក, ការពិៃិតយរលកខួ្រកាល ជាហដើម។ 

 
បបើសនិជាប្េបូពេយថា កូនមានិ បបតិិ្កុងងការលូត្លាស ់...... 
ហពលជ្េូហពេយថា កូៃមាៃវ បែតត ិកុងងការលូតលាស់ ហលាក ែកចាស់ជាមាៃការបារមភខ្ល ំងណាស់។ ក៏ែ៉ាុបៃត  
តាមរយៈការហរៀែចំែរ បសាា ៃ ៃិងចាត់បចងសមជ្សែ សាា ៃភាពរែស់កូៃចាស់ជាៃឹងមាៃសាា ៃភាពលអែៃត ិចមដងៗ។ 
សដ ីពីរហែៀែចាត់បចង សូមពហិជ្គ្មោះៃឹងជ្េូហពេយេេួលែៃទ ងក ឬែុេគលិករនំាញ។ 

សដ ីពីមនទ ីរបពេយ 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.amdamedicalcenter.com/activities
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
http://icedd_new.nise.go.jp/
http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://www.rehab.go.jp/ddis/
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
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