តើអ្វីជាបទពិសោធន៍តក់ស្លុតពីកុមារភាព?
តើអ្វីជាបទពិសោធន៍តក់ស្លុតពីកុមារភាព?

បទពិសោធន៍តក់ស្លុតពីកុមារភាពយោងទៅលើបទពិសោធន៍ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ដែលកើតឡើងចំពោះកុមារពីពេលកើត រហូតដល់អាយុប្រាំឆ្នាំ។ ពីព្រោះតែប្រតិកម្មរបស់ទារក និងកុមារអាចខុសគ្នាពីកុមារដែល
មានអាយុ ច្រើនជាង ហើយពីព្រោះពួកគេប្រហែលជាមិនអាចសំដែងអារម្មណ៍អំពីការភ័យខ្លាច ឬព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចមនុស្សជាច្រើនសន្មត់ថា កុមារតូចៗមិនមានអារម្មណ៍ប៉ះាល់ដល់បទពិសោន៍
ដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចទេ។

តើកូនរបស់ខ្ញុំនឹងមានឥរិយាបថបែបណា បន្ទាប់ពីបង្ហាញពីបទពិសោធន៍តុកស្លុត?

កុមារតូចៗអាចទទួលបទពិសោធន៍ពីរោគសញ្ញាទាំងផ្នែកឥរិយាបថ និងផ្នែករាងកាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាមរបួស។ មិនដូចកុមារធំៗ ពួកគេមិនអា

ចប្រើពាក្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើង ដឹង អំពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេថាខ្លាច ឬមិនអាចជួយបានទេ។ កុមារតូចៗដែលមានបទពិសោធន៍តក់ស្លុតនៅពេល្ថ្

នាក់ណាមួយ ពីព្រោះខួលក្បាលដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ពួកគេគឺងាយធ្វើឱ្យឈឺចាប់ណាស់ ហើយបទពិសោធន៍តក់ស្លុតអាចឈានដល់

ការថយចុះនៃការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃខួលក្បាល។ កុមារ ដែលទទួលរងគ្រោះពីសម្ពាធដោយសារបទពិសោធន៍តក់ស្លុត ជារឿយៗមានភាលំបាក
ក្នុងការដាក់វិន័យដល់ឥរិយាបថ និងអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។ កុមារតូចៗ សូម្បីតែទារក អាចអភិវឌ្ឍន៍រោគសញ្ញាពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគំរាមកំហែងដល់
សុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ ឬដល់សុវត្ថិភាព របស់មាតាបិតារបស់ពួកគេ។ រោគសញ្ញាដែលបានរាយខាងក្រោមអាចជាដំណឹងនៃរោគផ្នែក រាងកាយ ឬ

ឥរិយាបថសាមញ្ញនៅដំណាក់កាលណាមួយនៃ ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ។ ពួកវាក៏អាចជារោគសញ្ញានៃបទពិសោធន៍តក់ស្លុតរបស់កុមារភាពផងដែរ។
■ ភាពរំខានដែលកើនឡើង ការយំ
■ ការលំបាកក្នុងការលួងលោម

តើបទពិសោធន៍តក់ស្លុត
ប្រភេទណាដែលធ្វើឲ្យ
ទារក កុមារដើរតេសតាស់
និងកុមារមុនពេលចូលរៀន
មានបទពិសោធន៍?
កុមារអាចត្រូវបានបង្ហាញចំពោះបទពិសោ

ធន៍ដែលគួរឱ្យភ័យ ខ្លាចជាច្រើន ដែលជាប

■ រោគសញ្ញាផ្នែករាងកាយ ដូចជា ការឈឺក្រពះ

ទពិសោធន៍តក់ស្លុតសម្រាប់ពួកគេ។

■ ពំនោលក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់

■ អំពើហិង្សានៅផ្ទះ

■ ភាពភ័យខ្លាចនៃការនៅម្នាក់ឯង បដិសេធន៍ នឹង ត្រូវបានចែកដាច់ពីមនុស្សពេញវ័យ
■ ការមានចិត្តកោងកាចដល់មនុស្ស
■ ការមានចិត្តកោងកាចដល់សត្វ

■ ទទួលបទពិសោធន៍តក់ស្លុតច្រើនដងក្នុងការលេងរបស់ពួកគេ
■ ឥរិយាបថមិនកំព្រើស ឬបដិសេធន៍ នឹងលេង និងរុករក
■ ខឹង បដិសេធមិនអនុវត្ត បញ្ចេញសកម្មភាព

■ បាត់បង់ជំនាញនៃធំលូតលាស់ ត្រឡប់ទៅ ឥរិយាបថក្មេងវិញ
ជួនកាល មនុស្សពេញវ័យនិយាយថា «ពួកគេក្មេងពេកក្នុង ការយល់! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កុមារតូចៗត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ដែល
មានបទពិសោធន៍តក់ស្លុត ទោះបីជាពួកគេមិនអាចយល់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ដោយ។

តើប្រតិកម្មតបនឹងបទពិសោធន៍តក់ស្លុតកើតឡើងនៅពេលណា?
■ ភ្លាមបន្ទាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលមានបទពិសោធន៍តក់ស្លុត
■ ថ្ងៃក្រោយ

■ សប្តាហ៍ក្រោយ
ញាណនៃសុវត្ថិភាពរបស់កុមារអាចត្រូវបានបែកខ្ចាយដោយរឿងគួរឱ្យភ័យខ្លាចដែលពួកគេឃើញ សម្លេងលឺៗ សកម្មភាព ហឹង្សា និងការភ្ញាក់
ផ្អើលដែលមិនបានរំពឹងទុកផ្សេងៗទៀត។ ដោយគ្មានការយល់ដ៏សុក្រិតអំពីមូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់ កូនតូចៗជឿថាការគិត ការបួងសួង

និងភាពភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេ គឺជាការពិត និងអាចធ្វើឱ្យរឿងអ្វីមួយកើតឡើងបាន។ កុមារតូចៗមិនសូវជាអាចដឹងនូវរបៀបដែលធ្វើឱ្យពួកគេមានសុវត្ថិ
ភាពទេ និង មិនសូវដឹងអំពីការឈឺចាប់នឹងបទពិសោធន៍តក់ស្លុតណា មួយទេ។

ការរំលឹកដែលអាចធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មអាចរួមមាន៖
■ ក្លិន

■ សម្លេង (សារ៉េន សម្លេងលឺ និងភាពអ៊ូអ៊រផ្សេងទៀត)

■ ការមើលឃើញ (ដូចជាមនុស្សដែលរំលឹកដល់ កុមារនូវបទពិសោធន៍ដែលមានស្នាមបទពិសោធន៍តក់ស្លុត)
■ សុបិន្ត

ជួនកាល មនុស្សពេញវ័យនិយាយថា «ពួកគេក្មេងពេកក្នុង ការយល់! ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

កុមារតូចៗត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបទពិសោធន៍តក់ស្លុត ទោះបីជាពួកគេមិនអាចយល់នូវ
អ្វីដែលបានកើតឡើងក៏ដោយ។

(ជាសាក្សី និង/ឬ ជាជនរងគ្រោះ)
■ ការធ្វើទណ្ឌកម្មដ៏ឃោរឃៅ
■ ការធ្វេសប្រហែសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
■ ការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ
■ ទុក្ខក្រៀមក្រំចំពោះការបែកគ្នានៃ
មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់
■ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
■ ទម្រង់ការបែបវេជ្ជសាស្រ្តដែលគំរាមកំ
ហែងដល់ជីវិត ឬ ដែលរំលោភបំពាន

■ ការបាត់បង់អ្នកថែទាំដ៏សំខាន់ ឬ
មនុស្សសំខាន់ផ្សេងទៀតទៅក្នុងជីវិត
របស់ពួកគេ ដោយសារតែ
■ ការចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
■ ការដាក់ក្មេងឲ្យគេចិញ្ចិម
■ ការដាក់ រាយទ័ព្ធ
■ ការដាក់គក់
■ ការស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
■ អំពើហិង្សាក្នុងសហគមន៍
និងនៅសាលារៀន

■ អំពើភារវកម្ម បទពិសោធន៍តក់ស្លុតនៅ
តំបន់សង្រ្គាម

តើយើងអាចជួយកុមារតូចៗដែលមានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយ បទពិសោធន៍តក់ស្លុតដោយរបៀបណា?

នៅពេលដែលកុមារតូចៗមានបទពិសោធន៍សម្ពាធប្រកបដោយ បទពិសោធន៍តក់ស្លុត ជាធម្មតា ចម្លើយដំបូងរបស់ពួកគេគឺរកមើលគឺ ធានារ៉ាប់រ៉ងពីអ្នកផ្តល់ការថែទាំ និងមនុស្សពេញវ័យដែលអាច
ជួយបង្កើតឡើងវិញនូវសន្តិសុខ និងស្ថេរភាពដោយ៖

■ ធ្វើតាមការដឹកនាំរបស់កុមារពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់

■ បង្ហាញសេចក្តីស្រលាញ់ និងសេចក្តីគាប់ចិត្ត និងភាពស្រណុកសុខស្រួលខាងរាង កាយ ដូចជាការសញ្ចឹងគិត ការកាន់ និងការយោល
■ ជួយកុមារកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងប្រឈមនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់
■ ជួយពង្រីកពាក្យថា «អារម្មណ»
៍ របស់ពួកគេ

■ ស្តាប់កុមារ សូមប្រយ័ត្នកុំធ្វើឱ្យកុមារមានអារម្មណ៍កាន់តែតូច

■ ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កុមារជាភាសាដែលគាត់ អាចយល់ ដូច្នេះគាត់អាចបង្កើត ការយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ ដោយធានាដល់កុមារនូវសុវត្ថិភាព
■ ការប្រើសម្លេង និងឥរិយាបថស្ងប់ស្ងាត់
■ ចេះអត់ធ្មត់

កុមារអាចស្តីបន្ទោសខ្លួនពួកគេ ឬ មាតាបិតារបស់ពួកគេចំពោះការមិនបានទប់ស្កាត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឱ្យភ័យខ្លាច។

តើសមាជិកគ្រួសារអាចធ្វើអ្វីបានដោយតាមបទពិសោធន៍តក់ស្លុត?
■ រក្សាទំលាប់ និងកាលវិភាគ

■ កំណត់ដែនកំណត់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រលាញ់
■ រឹងពឹង និងអាចរកបាន

■ ថែទាំ ខ្លួនគេផ្ទាល់ ដោយសារតែកុមារងាយទទួលរងការឈឺ ចាប់ណាស់ ចំពោះចម្លើយរបស់មនុស្សពេញវ័យ ដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ
■ ភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពគ្រួសារដែលសមរម្យ និងប្រកបដោយ ការអភិវឌ្ឍន៍។
■ ស្វែងរកវិធីរីករាយ និងសម្រាកទាំងអស់គ្នា

■ ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីគ្រួសារស្មោះត្រង់ដែលនាំឱ្យក្មេងមាន ភាពស្និតស្នាល នឹងមនុស្សដែលពួកគេស្រលាញ់ (ឧទាហរណ៍៖ ការនិទានរឿង ការអបអរសាទរ នៅពេលឈប់សម្រាក
ក ារជួបជុំ ការធ្វើដំណើរ)

	ការស្រាវជ្រាវលើការឆាប់ជាឡើងវិញចំពោះកុមារ បង្ហាញថា កត្តា ដែលការពារ ដ៏សំខាន់សម្រាប់កុមារគឺជាវត្តមាននៃមនុស្សពេញ វ័យដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត វិជ្ជមាន នៃការស្រលាញ់ និងដែលការពារ
ជាខែលការពារកុមារតទល់នឹងបទពិសោធន៍ដែល ពោរពេញ ដោយការឈឺចាប់ និងជាប្រភពដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននៃការគាំទ្រ។

តើខ្ញុំគួរតែស្វែងរកជំនួយសម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំនៅពេលណា?

ប្រសិនបើលោកអ្នកសង្ស័យថា កូនរបស់លោកអ្នកកំពុងរងការឈឺចាប់ ពីទម្រង់នៃបទពិសោធន៍តក់ស្លុតណាមួយ និយាយជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនួស ឬគ្រូពេទ្យកុមារ។
ប្រសិនបើបញ្ហាចេះតែបន្ត សូមស្វែងរកជំនួយជំនាញពីអ្នក ជំនាញសុខភាពផ្នែក ខួលក្បាលមុនកុមារភាពរបស់ទារក/គ្រួសារ។

អំពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ

គម្រោង ABC ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីបង្កើតឱ្យមាន ការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដំបូងនៃ ជីវិតរបស់កុមារ។ មិនថាតែទារក ឬកុមារដើរតេសតាស់ កុមារទាំងអស់ត្រូវការ

ការគាំទ្រដើម្បីធ្វើឱ្យសុទិដ្ឋិនិយមនូវការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអារម្មណ៍ និងសង្គមសុខភាព របស់ពួកគេ។ គោលដៅរបស់យើងសម្រាប់គម្រោង ABC គឺធានាថា ក្រុម គ្រួសារ អ្នកជំនាញ និងអង្គការសហគម
ន៍ធ្វើការរួមគ្នាក្នុង ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពរបស់កុមារគ្រប់រូបតាមរយៈ ការយល់ដឹងតួនាទីកណ្តាល ដែលទំនាក់ទំនងដើរតួនាទីក្នុង ការស្ថាបនាជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ។
■ ProjectABC-LA.org
					■ nctsn.org		

■ developingchild.harvard.edu
■ childtrauma.org

សម្រាប់ធនាធានបន្ថែមទៀត សូមទស្សនា៖

■ SAMHSA.gov/children

ការទទួលស្គាល់
ប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគម្រោង ABC - អំពីការភ្ជាប់ការស្ថបនាសម្រាប់កុមារតូចៗ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ក្រោមជំនួយពីការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសុខភាពផ្នែកខាងចិត្ត
គំនិត និងការរំលោភបំពានលើសារធាតុ (SAMHSA) ខែមិថុនា ឆ្នាំ2011។ ផ្នែកនៃមាតិកាត្រូវបកប្រែប្រួលពី Zero to Six Collaborative Group នៃ បណ្តាញសម្ពាធដែលមានបទ

ពិសោធន៍តក់ស្លុតរបស់កុមារថ្នាក់ ជាតិ។ (2010)។ បទពិសោធន៍តក់ស្លុតមុនកុមារភាព។ Los Angeles, CA & Durham, NC៖ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់សម្ពាធដែលមានបទពិសោធន៍
តក់ស្លុតរបស់កុមារថ្នាក់ជាតិ

គម្រោង ABC គឺជាការសហប្រតិបត្តិការរបស់៖
■ Children’s Institute, Inc. – www.childreninstitute.org
■ មជ្ឍមណ្ឌលសម្រាប់ភាពឥតខ្ជោះ

ក្នុងភាពអសមត្ថភាពដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍នៃសកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វញ៉ាខាងត្បូងនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ Los Angeles – www.uscucedd.org

■ សាលានៃការងារសង្គម USC – http://sowkweb.usc.edu

■ ផ្នែកសេវាកម្មកុមារ និង គ្រួសារនៃតំបន់ Los Angeles – http://dcfs.co.la.ca.us
■ ផ្នែកសុខភាពខួលក្បាលនៃតំបន់ Los Angeles – http://dmh.lacounty.gov

www.ProjectABC-LA.org

គម្រោង ABC បានទទួលមូនិធិតាមរយៈ ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មសុខភាពផ្នែកខាងចិត្តគំនិត និងការរំលោភបំពានលើសារធាតុ samhsa.gov។

