
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចត�ើយ!

រប�ៀ�ប្វើឱ្យប�កដថាកុមារប្រ�់រូ�មានការលូតលាស់បានល្អ 
ប�បសើរដល់អាយុ៥ឆ្ា។ំ
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ខ្ញុំរុំប�ើ�រីករាយអុំពីការចូលសាលាមបតតេយ្យ!
វាប�ហែលប�ា២ឆ្ាបំ�ៀត�៉ុប្ណាះ �៉ុហនតេ
បនះ្រឺជាជុំនាញខ្ះៗហដលខ្ញុំនឹងបតរូវការសុំ
បរចឱ្យបានប�ាបពលដល់អាយុបនាះ។  

❑  បស្ៀកពាក់ប�ាយមានជុំនួយ�នតេតិច�នតេតួច។

❑  ប�ា�ន្ទ�់�ឹកប�ាយខ្តួនឯង។

❑  ប�ើកប�អ�់អាហាររ�ស់ខ្ញុំ។

❑ សុុំជុំនួយ។

❑  ប្វើផ្ាស់គ្ាជាមួយមតិតតេរ�ស់ខ្ញុំនតិងជាមួយអ្នក។

❑  អនុវតតេន៍តាម�ម្ា�់ នតិងកាលវតិភា្រ។

❑  ស្ា�់ នតិងប�បពឹតតេតាមការហែនា។ំ

❑  យល់អុំពីវតិន័យសុវតតេភាពមូល�្ានប្រឹះ។

❑  មានអារម្មែ៍ល្អអុំពីការសាកល្បងវត្ញថ្មីៗ។

❑  ចូលរួមចុំហែកក្នញងសកម្មភាពក្នញងបកុម។

❑  ចង់ដឹង។

❑  រត់ ចា�់ បបាះ បលាត នតិង ដួល។

❑  ប្វើជាអ្នកជួយ។

❑  លា�ព៌ែ ្រូរ ចច្នប�ឌតិត នតិង�បងកើតវត្ញពីការបសចមរ�ស់ខ្ញុំ។



សួស្តីមនុស្សតេញវ័យ
ស្វាគមន៍កវារមកកវាន់ខួរក្វា
លរបស់ខ្ញុំ។
បបាឆំ្ាដំុំ�ូងចនជីវតិតរ�ស់ខ្ញុំ្រឺពតិតជា ពតិតជាសុំខាន់ 

ខ្ាងំ្ាស់។ បបពាះថាវា្រឺជាបពលហដលហ្្នកមួយ 

ចុំនួន្ុំចនខួរក្ាលរ�ស់ខ្ញុំកុំពុងតភា្ជ�់ចរនតេគ្ា។ 

អ្នកវតិ�្ាសាបសតេនតិយាយថា ចា�់ពីចថងៃហដលខ្ញុំបកើត បកាសតិ

កាប�សា�រា�់លានកុំពុង�បងកើតការតភ្ជា�់�្្ាញគ្ារា�់

បកាត។

ខ្ញុំកុំពុងបរៀនប្រ�់បពលបវលាប្រ�់វតិនា�ីចនចថងៃរ�ស់ ខ្ញុំ។ ប្រ

�់យ៉ាងប�ាជុុំវតិញខ្ញុំ្រឺកុំពុង�បបងៀនខ្ញុំ �៉ុហនតេ ប្ររូ�បបងៀនហដ

លសុំខាន់�ុំ្ុតរ�ស់ខ្ញុំ្រីជាអ្នក។ អ្នក្រឺជាអ្នក�កហប�រ�

ស់ខ្ញុំអ្នកម្រ្ញប�សក៍រ�ស់ខ្ញុំ អ្នកបមើលការខុសបតរូវររ�ស់ខ្ញុំ 

សនតេតិសុខរ�ស់ខ្ញុំ នតិងជាស្ានរ�ស់ខ្ញុំបដើម្បីបអាយខ្ញុំបានយ

ល់ដឹងពីពតិ�ពបលាកជុុំវតិញខ្តួនរ�ស់ខ្ញុំ។



តនះគឺជវាតសៀវត�វាក្បួន
របស់អ្នក។
ខ្ញុំបរៀនជា�់ជានតិច្ច �៉ុហនតេវាពតិតជាមានកហន្ង មូល�្ាន្រ្

រឹះខ្ះហដលខ្ញុំបតរូវការប្វើវាឱ្យបានយ៉ាងល្អប�បសើរប�ា

បពលហដលខ្ញុំអាយុបបាឆំ្ា។ំទាងំបនះ្រឺប�ាថាតុំ្ា

ក់កាលសុំខាន់បែើយខ្ញុំមតិនអាចប�ាដល់ពួកវាបានប�

ប�សតិនប�ើគ្ានជុំនួយដ៏បបចើនពីអ្នក។ ការជួយរ�ស់អ្នក ។ 

ដូបច្នះបែើយសូម ចុំ្ាយបពលអាននូវតុំ្ាក់កាលសុំ

ខាន់ៗទាងំបនះ នតិងអនុវតតេន៍តាមការ្តេល់បយា�ល់រ�ស់ 

ខ្ញុំខ្ះៗ។ អ្នកនឹងសម្ាល់ប�ើញថាភា្របបចើនវា បមើលប�ា

ដូចជាការបលងកុំសានតេនតិងមតិនមានបបគាះថ្ាក់បនាះប�។ 

ការបរៀន្រួរហតរីករាយ ហមនហដររឺប�? 

ប�ាបពលហដលខ្ញុំមានអាយុ១៨ ហខ ខ្ញុំ្រួរហតអាច 

ប្វើអវីប្រ�់យ៉ាង ប�ាបលើ�ុំព័រខាងបបកាមបនះ  

(នតិងប�ហែលជាបបចើនជាងបនះប�ៀត)។



សុខភាពរាងកាយ នតិងសុខមាលភាព



តរើវវាមវានន័យយ៉វាងណវា?

❑  ខ្ញុំអាចប�ើងបលើវត្ញ្ុំៗ នតិងកាន់វត្ញតូចៗបាន។

❑  ខ្ញុំអាចប�ា�ន្ទ�់�ឹកប�ាយខ្តួនឯង (ជាញឹកញា�់)។

❑  ខ្ញុំបបតៀមខ្តួនរួចបែើយសបមា�់ការចូលបរៀន: បស្ៀកពាក់ ហថរក្ា  

 នតិងសបមាក។

❑  ខ្ញុំមានថាមពលប្រ�់បគាន់សបមា�់បពលបពញមួយចថងៃប�ាសាលា 

 បរៀន។

តរើខ្ញុំ្ររូវកវារអ្តីេតីអ្នក?

❑   ជបមុញខ្ញុំអានឱ្យបបចើន ចា�់បចបាច់ �ាអំង្ា ំ្រូររូ�

 នតិងសកម្មភាពកាត់រូ�ប្សេងៗ នតិងការបលងហល្បងនានា។

❑   ្តេល់ម្ហូ�អាហារជាបបចើនមុខខុសៗគ្ាឱ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំអាចសាកល្បងម្ហូ� 

 ខ្ះដល់ប�ា១០ដងមុននឹងខ្ញុំ ចូលចតិតតេម្ហូ�ទាងំបនាះ។

❑   ជួយខ្ញុំឱ្យប្រងបានបបចើន ជួយខ្ញុំឱ្យបចះស្ា�់ រាងកាយរ�ស់ខ្ញុំ  

 នតិង ឈ�់សបមាកប�ាបពល្ា ហដលខ្ញុំែត់អស់កុំលាងំ។

❑    ធានាឱ្យបានថាខ្ញុំ បានហាត់បបាែយ៉ាងបហាច    

 ២បម៉ាងជាបរៀងរាល់ចថងៃ – សកម្មភាពបបរា្្ទះ    

 ហដលសាកសម�ុំ្ុតសបមា�់វ័យខ្ញុំ។

❑   �ង្ាញខ្ញុំពី្ម្មជាតតិ –នាខំ្ញុំបដើរបលងក្នញងតុំ�ន់ ្ម្មជាតតិនានា។  

 វាជួយដល់ការចង់បចះចង់ដឹង រ�ស់ខ្ញុំអុំពីពតិ�ពបលាកនតិងកហន្ងរ 

 �ស់ខ្ញុំហដលប�ាក្នញងពតិ�ពបលាកបនះ។



សមត្ភាពខាងសង្ម



តរើវវាមវានន័យយ៉វាងណវា?

❑  ខ្ញុំអាចបលង នតិងចុះសបមុងជាមួយកុមារឯប�ៀត។

❑  ខ្ញុំអាចប្វើតាមវតិន័យ ការហែនា ំនតិង�ម្ា�់ប�ចាចំថងៃ។

❑  ខ្ញុំ��ួលខុសបតរូវចុំបពាះការប�បពឹតតេរ�ស់ខ្ញុំ។

❑  ខ្ញុំ�ង្ាញការបគារពចុំបពាះអ្នកដច�។

តរើខ្ញុំ្ររូវកវារអ្តីខ្ះេតីអ្នក?

❑  ប�ាបពលខ្ញុំជាទារក ្តេល់ឱ្យខ្ញុំបអាយបានបបចើននូវការ ថ្ាក់ថ្នម�៉ះ 

 ផ្ាល់រវាងហស្បកនឹងហស្បក។

❑  ្តេល់ឱ្យខ្ញុំនូវ�រតិស្ានហដលមានសុវតតេតិភាពហដលអាចឱ្យ   

 ខ្ញុំមានបសរីភាពក្នញងការរុករក។

❑  ជួយឱ្យខ្ញុំមាន�ម្ា�់ក្នញងការប្រង ការញ៉ា ំនតិងការបលង។

❑   �បបងៀនខ្ញុំអុំពីការហចករុំហលក នតិង ការប�ាះបសាយ�ញ្ាប�ាយ 

 ការបលងនូវហល្បងខុសៗគ្ាជាបបចើនជាមួយខ្ញុំ។

❑  សួរពីការយល់ប�ើញរ�ស់ខ្ញុំដូចជាការពតិភាក្ាហដល�៉ះ  

 ពាល់ដល់ខ្ញុំ នតិងអ្នកដច�ប�ៀត។ ពតិតជាចង់ស្ា�់ចបម្ើយរ�ស់ខ្ញុំ  

 នតិងសួរសុំនួរខ្ញុំ។ ប្វើឱ្យខ្ញុំ្រតិត!

❑   �ង្ាញខ្ញុំនូវរប�ៀ�ហដលប្វើឱ្យប្រ��ួលស្ាល់ខ្ញុំ នតិងរប�ៀ�អ�អ 

 រសា�រនូវភាពខុសហ�្កគ្ារ�ស់ពួកប្រ។ ប្វើជា្រុំរូដ៏ល្អម្ាក់សម ្

 រា�់ខ្ញុំ។



 អារម្មែ៍ចាស់�ុុំ



តរើវវាមវានន័យយ៉វាងណវា?

❑   ខ្ញុំអាចប�ាះបសាយជាមួយអារម្មែ៍បាន    

 (សបមា�់កុំរតិតអាយុរ�ស់ខ្ញុំ)។

❑  ខ្ញុំរឹងមាបំ្រ�់បគាន់បដើម្បីចាកបចញពីអ្នកមួយហ�្តៗ។

❑  ខ្ញុំអាចប្រ�់ប្រងបានខ្ះៗនូវការរុំបញាច នតិងភាព�័យខ្ាចរ�ស់ខ្ញុំ។

❑  ខ្ញុំអាចបផ្ាតអារម្មែ៍បលើសកម្មភាពនានា។

តរើខ្ញុំ្ររូវកវារអ្តីខ្ះេតីអ្នក?

❑  បប�ើហ�្នកក្នញងការទាក់�ង ក្នញងអុំ�ញងបពលអាន នតិយាយ បបចៀង   

 នតិងបលង។

❑  �បបងៀនខ្ញុំពីពាក្យហដលបតឹមបតរូវសបមា�់អារម្មែ៍នានា។

❑   �ប្្ាយឱ្យខ្ញុំ�បងកើតសតិល្បបៈ ជាមួយអវីហដលប�ាជុុំវតិញខ្តួនខ្ញុំ។

❑   បតរូវព្ាយាមប្វើជាប�ចានំូវអវីហដលអ្នករុំពឹងពីអាក�្បកតិរតិយារ�ស់ខ្ញុំ។  

 ខ្ញុំបតរូវការដឹងជាមុនប�សតិនប�ើ�ម្ា�់រ�ស់ ខ្ញុំផ្ាស់�តេហូរ។

❑   ខ្ញុំ្រឺជា�ុ្រ្លរ�ស់ខ្តួនខ្ញុំ ដូបច្នះប្វើ�ាក់ខ្ញុំប�ាយការបគារព –អ្នកកុំពុង 

 ប្វើជា្រុំរូ្្នត់្រុំនតិតរ�ស់ខ្ញុំបលើភាពយុតតេតិ្៌ម នតិង ភាពបស្មើគ្ា។

❑   �ប្្ាយឱ្យខ្ញុំប្វើអវីៗប�ាយខ្តួនឯង។ ខ្ញុំបតរូវការសាកល្បង   

 បែើយ�រាជ័យ!

❑   ធានាឱ្យបានថាខ្ញុំមានមនុសសេយ៉ាងតតិច៥ នាក់ហដលបសលាញ់ខ្ញុំ ព ្

 បរាះខ្ញុំបតរូវការប្ររូ�បបងៀនបបចើន។

❑   កុុំព្ាយាម បែើយប្វើវាហតម្ាក់ឯង។ បពលខ្ះកុមារ នតិងមនុសសេបពញ 

 វ័យបតរូវការជុំនួយ�ហន្ម – ដូបច្នះ បតរូវដឹងថារកជុំនួយប�ាកហន្ង។



ការអ�តិវឌ្ឍន៍ហ្្នកភាសា នតិងការយល់ដឹង



តរើវវាមវានន័យយ៉វាងណវា? 
ភវាគត្ចើនជវាជុំនវាញផ្្នកអប់រុំ។

❑  ខ្ញុំចា�់អារម្មែ៍ក្នញងការអាន ការសរបសរ នតិងការនតិយាយបរឿង។

❑   ខ្ញុំអាចស្ាល់អកសេរ នតិងបលខ (ប�ាកុំរតិតអាយុរ�ស់ខ្ញុំ)

❑   ខ្ញុំអាចស្ាល់រូ�រាង �ុំែុំ នតិង ព៌ែនានា។

❑   ខ្ញុំចងចាអំវីៗបានយ៉ាងងាយ (ប�ហែលជាបគាន់ប�ើជាងអ្នក្ង!)។

តរើខ្ញុំ្ររូវកវារអ្តីខ្ះេតីអ្នក?

❑    នតិយាយ នតិងអានឱ្យខ្ញុំជាបរៀងរាល់ចថងៃជាភាសា ហដលអ្នកបចះ។  

  ចង្អញលនតិង�ាក់ប្្ាះឱ្យវត្ញក្នញង បសៀវប�ា នតិងវត្ញហដលប�ាជុុំវតិញខ្ញុំ។

❑    ្តេល់បពលបវលាបលងសងៃ�់ស្ាត់ឱ្យខ្ញុំប�ាយគ្ានការរុំខាន។

❑     មានរ�ស់បក្មងបលងជាបបចើនសបមា�់វ័យរ�ស់ខ្ញុំ – ហល្បង្្ញុំរូ� សតវ  

  រ�ស់បក្មងបលងហដល�ាក់�នតេញ�ពីបលើគ្ា ដុុំបជុងៗ បសៀវប�ា តុកកតា  

  នតិងឡាន។

❑   ឱ្យខ្ញុំជតិតស្នតិ�្ធជាមួយ�ូរ�សសេន៍នតិងសម្ារបៈឌីជីថល 

  ប្សេងៗបបចើនបពក។ បនះ្រឺជាបគាលការែ៍ហែនាខំ្ះ សបមា�់   

  "បពលបវលាបលើបអបកង់" (screen time):
  •  អត់មានបពលបវលាបលើបអបកង់ប�ប�សតិនប�ើខ្ញុំអាយុបបកាម ២ឆ្ា។ំ

  • តតិចជាង ១បម៉ាង ក្នញងមួយចថងៃប�សតិនប�ើខ្ញុំអាយុ ២-៤ឆ្ា។ំ

  • តតិចជាង ២បម៉ាងក្នញងមួយចថងៃប�សតិនខ្ញុំប�ើអាយុបបចើន ជាងបនះ។ 



ជុំនាញ�ុំនាក់�ុំនង នតិង ចុំបែះដឹង�ូប�ា



តរើវវាមវានន័យយ៉វាងណវា?

❑  ខ្ញុំអាចបបា�់អ្នកនូវអវីហដលខ្ញុំបតរូវការប�ាយមតិនបាច់ហបសកយុំ ឬ  

 រុំខាន។

❑   ខ្ញុំអាចបបា�់អ្នកនូវបរឿងបសបមើបសចម ឬក៏ជាបរឿងពតិត។

❑  ខ្ញុំអាចនតិយាយពាក្យច្ាស់ប្រ�់បគាន់សបមា�់    

 ជនចុំហ�កអាចយល់ពីខ្ញុំ។

❑  ខ្ញុំមានកុំរតិតអាយុល្អហដលយល់ច្ាស់ពីពតិ�ពបលាករ�ស់ខ្ញុំ។

❑   ខ្ញុំអាចបលងក្នញងពតិ�ពបសបមើបសចម នតិង សាច់បរឿង។

តរើខ្ញុំ្ររូវកវារអ្តីខ្ះេតីអ្នក?

❑  ប�ាបពលហដលខ្ញុំ្រឺជាទារកសូមប្្ើយត�ប�ានឹងការយុំរ�ស់ខ្ញុំ( 

 វាជាវតិ្ីហតមួយ្រត់ហដលខ្ញុំបចះក្នញងរប�ៀ� �ុំនាក់�ុំនង!)។

❑   បបា�់ខ្ញុំឱ្យដឹងពីអវីហដលកុំពុងហតបកើតប�ើង – នតិយាយបបា�់ខ្ញុំអុំពីអវី 

 ហដលអ្នកកុំពុងប្វើ បទាះ�ីជាវា្រឺជាបរឿង្រួរបអាយថុញក៏ប�ាយ។

❑  ប�សតិនប�ើខ្ញុំ�ន្ឺសុំប�ងកហកកករដូចជាទារកមា្ក់ នតិយាយបត� 

 �់មកខ្ញុំវតិញជាភាសា្ាមួយ។ �ង្ាញខ្ញុំថាបនះ្រឺជារប�ៀ�ហដល 

 ពួកបយើងទាក់�ងគ្ាប�ាវតិញប�ាមក។

❑ ប�សតិនប�ើខ្ញុំកុំពុងព្ាយាមនតិយាយសរបសើរខ្ញុំឱ្យបាន បបចើន។ 

❑  សួរសុំនួរហដលប្វើឱ្យខ្ញុំ្រតិត (អ្នក្ា? អវី? ។ល។)។

❑   សតិក្ាពីវត្ញនានាជាមួយខ្ញុំ ដូបច្នះបែើយបពលខ្ះខ្ញុំអាច   

 �បបងៀនអ្នកបាន។



វវាជវាកវារងវារដ៏ធុំមួយ ប៉ុផន្ខ្ញុំគិ
រថវាអ្នកបវានត្រៀមខ្លួនរួចត�ើយ!
យល់បពមបនះ្រឺជាចុំនុចសុំខាន់ខ្ះៗហដលពួកបយើងបតរូវរវល់:

❑ ប្វើការ្ាត់ជួ�ពតិនតិត្យសុខភាពជាបរៀងរាល់ឆ្ាជំាមួយវតិជ្ជ�ែ្តិតរ�ស់ពួក 

 បយើង។

❑ នាខំ្ញុំប�ាជួ�បព�្យប្្មញប�ាអាយុ១ឆ្ាជំាមួយការ ពតិនតិត្យ�ូប�ាជាប�ចាតំាមការ 

 ហែនារំ�ស់�នតេបព�្យ។

❑ ចាក់ថ្ា�ំង្ារជុំងឺឱ្យខ្ញុំបអាយបានតាមការកុំែត់។

❑ ពតិនតិត្យហ�្នកបអាយខ្ញុំ:

  •  ៦-១២ ហខ (មុនបពលខួ�កុំបែើតរ�ស់ខ្ញុំ)។

  • ពតិនតិត្យមតេងប�ៀតប�ាបពលខ្ញុំមានអាយុ៣ឆ្ា។ំ

  • ប�ាអាយុ៥ឆ្ាមំុនបពលចូលសាលាបរៀន។

❑ ពតិនតិត្យបតបចៀករ�ស់ខ្ញុំបពលខ្ញុំប�ាជាទារក។

❑ អានបសៀវប�ាបអាយកូនរ�ស់អ្នកជាបរៀងរាល់ចថងៃ សបមា�់ជីវតិត២០០០ចថងៃដុំ�ូង 

 រ�ស់ខ្ញុំ(បែើយនតិងបបកាយមកប�ៀត!)។

❑ ចូលប�ាកាន់ healthyparentshealthychildren.ca សបមា�់អវីប្រ�់យ៉ាងហដល 

 អ្នកចង់ដឹងលម្អតិតចា�់ពីបពលអ្នកមាន្រ័តតប�ា(វាបមើលប�ាហាក់ដូច  

 ជាបបចើនបលើសល�់ �៉ុហនតេបគាន់ហតបផ្ាតអារម្មែ៍បលើតុំ្ាក់កាល�ច្ចញ�្បន្ន  

 រ�ស់អ្នកបានបែើយ)។



បណ្វាញអ៊ីនធឺផនរផដលមវានសវារៈបរតយវាជន៍:

រក្ាការចូលរួម នតិងការសកម្មប�ាយបប�ើបបាស់�្្ាញអ៊ីន្ឺហនតទាងំបនះ:

calgary.ca (ចុចបលើកីឡាកុំសានតេ) សបមា�់ថ្ាក់ហែល�ឹកនតិងកាយសម្បទា។
calgarylibrary.ca ហសវងរកបសៀវប�ាប�ាយឥត្រតិតចថ្ 
នតិងប��ព្នធានអនឡាញជាបបចើនប�ៀត។
littlefreelibrary.org/ourmap កហន្ងហដល��ួលបានបសៀវប�ាប�ាយឥត្រតិតចថ្
ហក្បរបលាកអ្នក។ 
calgaryreads.com បរៀនអុំពីការបចះអាននឹងសរបសរក្នញងវ័យកុមារ។
calgaryschild.com ប��ព្នធានដ៏្ុំសបមា�់សកម្មភាពនានានតិងព៌តមានប្សេងៗ។ 
calgaryplaygroundreview.com ការពតិនតិត្យប�ើងវតិញនូវសួនកុមារ 
albertafamilywellness.org តាម�ានព៌តមានថ្មីៗចុងបបកាយអុំពីវតិ�្ាសាបសតេខាង
ខួរក្ាល។ 
parentsmatter.ca ប��ព្នធានសបមា�់មាតា�តិតាជាភាសាខុសៗគ្ា។
reachinginreachingout.com/resources-parents.htm �បងកើនភាពរឹង
មាកំ្នញងខ្តួនមនុសសេបពញវ័យ នតិងកុមារ។
humanservices.alberta.ca/family-community/talk-box.html
បសៀវប�ាម្រ្ញប�សក៍បដើម្បីចូលរួមក្នញង�រតិយាកាសហដលបពាលបពញប�ាប�ាយការបបាបស័យទា
ក់�ង នតិងសន្ទនា។
activeforlife.com ប��ព្នធានសបមា�់មាតា�តិតា នតិងអ្នកអ�់រុំបដើម្បីជួយគាបំ�ការអ�តិ
វឌ្ឍន៍ខាងការយល់ដឹងទាក់�ងនឹងសកម្មភាព កាយសម្បទាប�ាក្នញងកុមារ។

អ្តីខ្ះផដល្ររូវឃ្វាតំមើល:

នតិយាយប�ាកាន់វតិជ្ជ�ែ្តិតរ�ស់បលាកអ្នកភ្ាមៗ ប�សតិនប�ើបលាកអ្នកប�ើញសញ្ា្ាមួយក្នញ
ងចុំប្ាមសញ្ាទាងំបនះ:
 1) អត់មានស្ាមញញឹម្ុំ �ុំនាក់�ុំនងរវាងហ�្នកនតិងហ�្នក ឬ ការបបាបស័យទាក់�ង  
  ដ៏រីករាយរាក់ទាក់ ប�ាអាយុ៦ហខ 
 2) អត់មាន�ប្្ចញសូរកហកកករប�ាវតិញប�ាមក
 3) ការវតិវឌ្ឍន៍ថយបបកាយចនការនតិយាយ នតិង/ឬជុំនាញ។
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"on the ground " ជុំរុញភាពល្អប�បសើរក្នញងការវតិវឌ្ឍន៍កុមារភាពដុំ�ូ 
(Early Childhood Development) ។ ទាក់�ងមកអ្នកសបម�សបមរួល
ក្នញងតុំ�ន់រ�ស់បលាកអ្នកបដើម្បីសតិក្ា�ហន្ម នតិងបមើលពីរប�ៀ�ហដលបលាក
អ្នកអាចជួយបាន។

បពុំហដន�ីបកុង

មហាវតិថី្ុំ
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កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី ម៉ុនបហ្ាបមើរី 
បបាននីស កាល់ហ្ារី
(Calgary Bowness 
Montgomery ECD Coalition)
Bowness, Greenwood/
Greenbriar, Montgomery
 
កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី 
កាល់ហ្ារី �តិសពាយព្យ 
ខាងលតិចប្ៀងខាងបជើងក្្ាល 
(Calgary Northwest, West 
and North Central ECD 
Coalition)
Banff Trail, Rosemont, 
Mount Pleasant, Winston 
Heights/Mountview, 
Charleswood, Brentwood, 
Charleswood, Highwood, 
Greenview, Thorncliffe, 
North Haven, Huntington 
Hills, Beddington Heights, 
Sandstone, Hidden Valley, 
Panorama Hills, Country Hills, 
Coventry Hills, Harvest Hills, 
Kincora, Evanston, Dalhousie, 
Edgemont, Ranchlands, 
Arbour Lake, Hawkwood, 
Citadel, Hamptons, Rocky 
Ridge, Royal Oak, Sherwood, 
Nolan Hill, Sage Hill, 
Tuscany, Scenic Acres, 
Valley Ridge, Crestmont, 
Silver Springs, Varsity

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី 
�តិសនតិរតី 
(Calgary Southwest ECD 
Coalition)
Cougar Ridge, West Springs, 
Springbank, Discovery Ridge, 
Aspen Woods, Coach Hill, 
Point McKay, Wildwood, 
Strathcona Park, Spruce Cliff, 
Shaganappi, Westgate, 
Glendale, Glenbrook, 
Killarney, Signal Hill, 
Glamorgan, Lincoln Park, 
Rutland Park, Lakeview, 
Eagle Ridge, Pump Hill, 
Braeside, Palliser, Bayview, 
Oakridge, Cedarbrae

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី 
�តិសខាងបកើត 
(Calgary East ECD Coalition)
Crossroads (includes Belfast, 
Mayland Heights and Vista 
Heights), Marlborough, 
Marlborough Park, Albert 
Park/Radisson Park, Forest 
Heights, Forest Lawn, 
Penbrooke Meadows 
(includes Penbrooke Heritage 
Estates and Mountview),  
Applewood, Abbeydale 
(includes Chateau Estates),
Southview, Dover, Erin Woods

3

កហន្ងសបមា�់ជួ�ជុុំគ្ាប�ាកាល់ហ្ារី
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8កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី 
ប�ាក្្ាល�ីបកុងកាល់ហ្ារី 
(Calgary Downtown ECD 
Coalition)
East of Crowchild
South of 16th Ave,
West of Deerfoot

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី 
�តិសខាងបជើងម៉ាក់ចែ 
(Calgary North of McKnight 
ECD Coalition)
Sunridge, Rundle, Pineridge, 
Monterey Park, Temple, 
Whitehorn, Horizon, 
Falconridge, Castleridge, 
Coral Springs, Martindale,  
Taradale, Saddleridge, 
Cityscape, Skyview, 
Stonegate, Redstone

កផន្ង្បជុុំគ្វាអ៊ីសុតីឌតី កវាល់ហ្វារតី ឌតីប 
ទិសខវាងរ្បូង 
(Calgary Deep South ECD 
Coalition)
Silverado, Evergreen, 
Bridlewood, Shawnessy, 
Somerset, Millrise, 
Midnapore, Sundance, 
Chaparral Lake, Chaparral 
Valley, Walden, Cranston, 
Auburn Bay, Mahogany, 
Copperfield, McKenzie Lake, 
McKenzie Towne, Legacy

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី 
�តិសត្បបូងក្្ាល
(Calgary South Central ECD 
Coalition)
Acadia, Canyon Meadows, 
Deer Run, Deer Ridge, 
Diamond Cove, Fairview, 
Kingsland, Foothills Industrial 
Park, Lake Bonavista, Ogden, 
Parkland, Maple Ridge, 
Queensland, Riverbend,  
Willow Park, Woodbine, 
Woodlands, Southwood, 
Quarry Park, East sheppard, 
Lynwood, Douglas Glen, 
Douglasdale, Bonavista 
Downs

5



ព៌តមាន�ុំនាក់�ុំនង
សបមា�់ព៌តមានថ្មីៗ�ង្អស់អុំពីកហន្ងប�ជុុំគ្ា ក្នញងតុំ�ន់រ�ស់បលាកអ្នក 
សូមចុចបមើល www.ecdcoalitions.org 

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី ម៉ុនបហ្ាបមើរី បបាននីស កាល់ហ្ារី 
(Calgary Bowness Montgomery ECD Coalition)
calgarybowmont1@fcssaa.org

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី �តិសពាយព្យ 
ខាងលតិចប្ៀងខាងបជើងក្្ាល
(Calgary Northwest, West and North Central ECD Coalition)
calgarywest1@fcssaa.org

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី�តិសនតិរតី
(Calgary Southwest ECD Coalition) • calgarysw1@fcssaa.org
 

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី�តិសខាងបកើត
(Calgary East ECD Coalition) • calgaryeast2@fcssaa.org 

ហន្ងប�ជុុំគ្ាអី៊សុីឌី ប�ាក្្ាល�ីបកុងកាល់ហ្ារី
(Calgary Downtown ECD Coalition) 
calgarydowntown1@fcssaa.org

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី �តិសខាងបជើងម៉ាក់ចែ
(Calgary North of McKnight ECD Coalition)
calgarymcknight1@fcssaa.org

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី  ឌី� �តិសខាងត្បបូង 
(Calgary Deep South ECD Coalition)
calgarydeepsouth1@fcssaa.org

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី កាល់ហ្ារី �តិសត្បបូងក្្ាល
(Calgary South Central ECD Coalition) • calgarysc1@fcssaa.org
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កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី រ៉ក់្រី វីយូ�តិសខាងបជើង ្្ហូវប�ាកាន់បជា្រជ័យ
(North Rocky View Pathways to Success ECD Coalition)

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី បម៉ានប្ន វីយូ បខានប�ី (Mt. View County ECD Coalition)

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី ខូបបកន (Cochrane ECD Coalition)

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី ប្សប្ើបមៀស្ា�នា ៥ រ៉ក្រី វីយូ �តិសអាប្រ្នយ៍
(Formative 5 –Chestermere Southeast Rocky View ECD Coalition)

កហន្ងប�ជុុំគ្ាអ៊ីសុីឌី �ូវ៉ាលី (Bow Valley ECD Coalition)

�្្ាញសុខមាលភាពកុមារែវហូតបែៀល (Foothills Children's Wellness Network)
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កហន្ងប�ជុុំគ្ាប�ាតាមតុំ�ន់



“ប�សតិនប�ើខ្ញុំមានឥ�្ធតិពលជាមួយនឹងប�ពអ�សេ
រល្អហដលនឹងជាអ្តិ�តីបលើកុមារទាងំអស់ ខ្ញុំនឹ
ងសូមអុំប្ាយរ�ស់នាងប�ាកាន់កុមារនីមួយ
ៗប�ាក្នញងពតិ�ពបលាកបនះឱ្យក្ាយជាអ្នកហដល
មានអារម្មែ៍អស្ារ្យ ហដលមតិនអាច�ុំផ្ាញបាន 
ហដលវានឹងប�ាបពញមួយជីវតិត។”

 - Rachel Carson
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2000days.ca

  @First2000days 

    facebook.com/2000days


