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ម�ើលខ្ញុំនែក! ខ្ញុំអាយុ ១៨ នខ!
រប�ៀ�ប្វើឱ្យប�កដថាកុមារប្រ�់រូ� មានការលូតលាស់បានល្អប�

បសើរដល់អាយុ៥ឆ្ា។ំ





សាលាមបតតេយ្យប�ា�៉ុន្ានឆ្ាខំាងមុខប�ៀតប�ើ
�មកដល់ ដូប្នេះប�ើយពួកបយើងប�ាមានបពល
ជាបប្ើនប�ៀតបដើម្បីកសាងជំនាញទាងំបនេះរ
�ូតដល់បពលដដលខ្ញំចា�់ប្តេើម:
❑	 បសលៀកពាក់ប�ាយមានជំនួយ�នតេតិ្�នតេតួ្។

❑		 ប�ា�ន្ទ�់�ឹកប�ាយខលតួនឯង។

❑		 ប�ើកប�អ�់អាហាររ�ស់ខ្ញំ។

❑	 សុំជំនួយ។

❑		 ប្វើផ្ាស់គ្ាជាមួយមតិតតេរ�ស់ខ្ញំនតិងជាមួយអនក។

❑		 អនុវតតេន៍តាម�ម្ា�់ នតិងកាលវតិភា្រ។

❑		 ស្ា�់ នតិងប�បពឹតតេតាមការដែនា។ំ

❑		 យល់អំពបីវតិន័យមូល�្ានប្រឹេះននសុវតតេតិភាព។

❑		 មានអារម្មែ៍ល្អអំពបីការសាកល្ងវត្ញថ្មបីៗ។

❑		 ្ូលរួម្ំដែកកនញងសកម្មភាពកនញងបកុម។

❑		 ្ង់ដឹង ។

❑		 ត់ ចា�់ បបាេះ បលាត នតិង ដួល។

❑		 ប្វើជាអនកជួយ។

❑		 លា�ព៌ែ ្រូរ្រំនូរ ន្នប�ឌតិត នតិង�បងកើតវត្ញពបីការបសនមរ�ស់ខ្ញំ។



សួស្តី�ែុស្សមេញវ័យ
ស្ាគ�ែ៍ការ�កកាែ់ខួរក្ា
លរបស់ខ្ញុំ
បបាឆំ្ាដំំ�ូងននជបីវតិតរ�ស់ខ្ញំ្រឺពតិតជា 

ពតិតជាសំខាន់ខ្ាងំណាស់។ បបពាេះថាវា្រឺជាបពលដដល្្

ដនកមួយ្ំនួន្ំននខួរក្ាលរ�ស់ខ្ញំកំពុងតភា្ជ�់្រនតេគ្ា។ 

អនកវតិ�្ាសាបសតេនតិយាយថា ចា�់ពបីនថងៃដដលខ្ញំបកើត បកាសតិ

កាប�សា�រា�់លានកំពុង�បងកើតការតភ្ជា�់�ណ្ាញគ្ារា�់

បកាត។

ខ្ញំកំពុងបរៀនប្រ�់បពលបវលា ប្រ�់វតិនា�បីនននថងៃរ�ស់ខ្ញំ។ ប្រ

�់យ៉ាងប�ាជុំវតិញខ្ញំ្រឺកំពុង�បបងៀនខ្ញំ �៉ុដនតេប្ររូ�បបងៀនដដល

សំខាន់�ំ្ុតរ�ស់ខ្ញំ្របីជាអនក។ អនក្រឺជាអនក�កដប�រ�ស់ខ្ញំ 

អនកម្រ្ញប�សក៍រ�ស់ខ្ញំ អនកបមើលការខុសបតរូវររ�ស់ខ្ញំ 

សនតេតិសុខរ�ស់ខ្ញំ នតិងជាស្ានរ�ស់ខ្ញំបដើម្បីបអាយខ្ញំបានយ

ល់ដឹងពបីពតិភពបលាកជុំវតិញខលតួនរ�ស់ខ្ញំ។



មែះគឺជាមសៀវម�ាក្បួែ
របស់អ្នក។
ខ្ញំបរៀនជា�់ជានតិ្្ច �៉ុដនតេវាពតិតជាមានកដនលងមូល�្ានប្រឹេះខ្

លេះដដលខ្ញំបតរូវការប្វើវាឱ្យបានយ៉ាងល្អប�បសើរប�ាបពលដដ

លខ្ញំអាយុបបាឆំ្ា។ំ ទាងំបនេះ្រឺប�ាថាតំណាក់កាលសំខាន់ 

ប�ើយខ្ញំមតិនអា្ប�ាដល់ពួកវាបានប�ប�សតិនប�ើគ្ានជំនួ

យដ៏បប្ើនពបីអនក។ ការជួយរ�ស់អនក ។ ដូប្នេះប�ើយសូម្ំ

ណាយបពលអាននូវតំណាក់កាលសំខាន់ៗទាងំបនេះ នតិង

អនុវតតេន៍តាមការ្តេល់បយា�ល់រ�ស់ខ្ញំខលេះៗ។ អនកនឹងស

ម្ាល់ប�ើញថាភា្របប្ើនវាបមើលប�ាដូ្ជាការបលងកំសា

នតេ នតិងមតិនមានបបគាេះថ្ាក់បនាេះប�។ ការបរៀន្រួរដតរបីករាយ 

ដមនដដររឺប�? 

ប�ាបពលដដលខ្ញំមានអាយុ១៨ ដខ 

ខ្ញំ្រួរដតអា្ប្វើអវបីប្រ�់យ៉ាង ប�ាបលើ�ំព័រខាងបបកាមបនេះ  

(នតិងប�ដ�លជាបប្ើនជាងបនេះប�ៀត)។



សុខភាពរាងកាយ នតិងសុខមាលភាព



ខ្ញុំមាែអាយុ ១៨នខ ម�ើយឥឡូវមែះខ្ញុំអាច:

❑  បដើរប�ាយគ្ានជំនួយ។
❑  កាន់វត្ញប្សេងៗ នតិងបដើរកនញងបពលដំណាលគ្ា។
❑  ្រូសបលើបក�ាសជាមួយដបីសព៌ែ (កូល័រព៌ែ)។
❑  �ាក់ដុំមានរាង�ួនបជុង៣ដុំពបីបលើគ្ា។

ម�ាះចាប់ម្្ើ�:

❑   ្ុេះកាជំបែ្ើរប�ាយមានជំនួយ។
❑   ្ឹក នតិងញ៉ាអំាហារជាមួយដពងនតិងស្ា�បពាដូ្អនកដដរ។

❑   ប�ើក�ំព័របសៀវប�ា។

ម្វើ�ា�ការដឹកនារំបស់ខ្ញុំ!

❑   នាខំ្ញំប្ញប�ាបបរាបរៀងរាល់នថងៃ នតិង្តេល់ពពុេះសា�៊ូ    
 ដុំមានបរៀង�ួនបជុង នតិងបាល់ ឱ្យខ្ញំ។

❑   ្តេល់អាហារសបមា�់ទារកដដលមានសុវតតេតិភាព។
❑   �តិ�បក�ាស្ំមួយបលើតុ នតិងឱ្យដបីសព៌ែដដលគ្ានជាតតិពុលសបមា�់ 

 ខ្ញំ្រូសបលង។
❑   អនុញ្ាតឱ្យខ្ញំ្ូលរួមកនញងការបលងដដលមតិនមានភាពបបាកដ្្ាស់ 

 លាស់ �៉ុដនតេលំបាក �ត់ដ�ន នតិងរបីករាយ។
❑   បតាេះប្វើអាហារសបមន់ប�ាយប�ាតប�ៀរបីអូ (Cheerios)ជា ដខសេ។



សមត្ភាពខាងសង្ម



ខ្ញុំចូលចិត្:

❑  បលងម្ាក់ឯង នតិងរួមជាមួយប្រឯង។
❑  �ង្ាញពបីឯករាជ្យភាពរ�ស់ខ្ញំ។
❑  ប្វើតាមការដែនាងំាយៗ។
❑  បសាវបជាវពបី�រតិស្ានជុំវតិញខលតួនរ�ស់ខ្ញំ។
❑  យល់ដឹងថាបពលណាអនកចាកប្ញអនកនឹងបតឡ�់មក  វតិញ។

ម�ាះចាប់ម្្ើ�:

❑  សម្ាល់ដឹងពបីអារម្មែ៍ — បទាេះ�បីវាជាអារម្មែ៍អវតិជ្ជមាន។
❑  ្តេល់ឱកាសដល់ខ្ញំប្វើបតា�់តាមអនក (ដូ្ជា ជូតសំអាត សតិតសក់)។
❑  ដ្ករំដលកស្ានដដដលសបបម្បានជាមួយមនុសសេជា�បីបសលាញ់។

ម្វើ�ា�ការដឹកនារំបស់ខ្ញុំ —អ្នកគឺជា�ិត្ដ៏ល្អបុំ្ុតរបស់
ខ្ញុំ!

❑  ប�ាដក្រខលតួនខ្ញំ �៉ុដនតេអនុញ្ាតឱ្យខ្ញំបសាវបជាវប�ាយខលតួន  ឯង។
❑  អនុញ្ាតឱ្យខ្ញំបលងជាមួយតុកកតាសតវ នតិងកូនបកមុំជ័រ។
❑   កំែត់�ម្ា�់ប�ចានំថងៃកនញងបពលនថងៃ។



 អារម្មែ៍ចាស់�ុំ



ខ្ញុំម�ើបនតមាែអាយុ១៨នខ!

❑   ខ្ញំ�ង្ាញអាក�្កតិរតិយារឹង��ឹង ប�ើយ្ង់ប្វើអវបីៗប�ាយខលតួនឯង។

❑  ្តេល់ជបបមើសជាបប្ើនឱ្យខ្ញំបបជើសបរើស។

❑  ខ្ញំបអាយអនកដឹងអារម្មែ៍រ�ស់ខ្ញំតាមរយៈកាយវតិការ ពាក្យ �ឹកដភនក 

នតិង�ឹកមុខ។

ម�ាះចាប់ម្្ើ�ម្វើការ:

❑  �ាក់ប្្ាេះបអាយអារម្មែ៍រ�ស់ខ្ញំ។

❑  ដសវងយល់ពបីកដនលងថ្មបីៗដដលមានអនកប�ាដក្រខលតួនខ្ញំ។

❑  ព្ាយាមអវបីៗថ្មបីៗប�ាយខលតួនខ្ញំ (សូមមានភាពអត់្្មត់ជាមួយខ្ញំ)។

អ្នកអាចជួយបាែ!

❑  បដក្្អឹ�យ៉ាងជតិតសនតិ�្ធប�ាបពលដដលពួកបយើងអានបសៀវប�ាបរឿងជា 

 មួយគ្ា។

❑  កំែត់�ម្ា�់ប�ចានំថងៃ រួមទាងំបពល្ូលប្រងជាប�ៀងទាត់—   

 ចាថំាខ្ញំបតរូវការប្រង ១១-១៤បម៉ាង!

❑  �ន្ា�ខលតួន្ុេះមកកំរតិតដូ្ខ្ញំ ញញឹម បសើ្ នតិងបលងជាមួយខ្ញំ។

❑  បអាយខ្ញំដឹងប�ាបពលណា�ម្ា�់រ�ស់ខ្ញំកំពុងផ្ាស់�តេញរ ឬប�សតិនប�ើ� 

 ម្ា�់រ�ស់ខ្ញំកំពុងផ្ាស់�តេញរ។

❑  រក្ាភាពសងៃ�់ស្ាត់។ 



ការអភតិវឌ្ឍន៍ដ្នកភាសា នតិងការយល់ដឹង



ម�ាមេលខ្ញុំអាយុ១៨នខ ខ្ញុំអាច:

❑  យល់ពាក្យរ�ូតដល់ ២៥០ពាក្យ។

❑   បប�ើឃ្ាងាយៗ។

❑   ប្វើតាមការដែនាងំាយៗតាមរយៈការបបា�់ (មួយជំហាន)។ 

❑   នតិយាយតាមពាក្យដដលបានលឺកនញងការសន្ទនា។

ម�ាះចាប់ម្្ើ�:

❑   �ាក់ប្្ាេះបអាយវត្ញដដលខ្ញំ្ង្អញលប�ាកាន់។

❑    សួរសំនួរខ្ញំនូវសំនួរដដលខ្ញំអា្ប្លើយបាន។

❑    ជួយខ្ញំ�ាក់ប្្ាេះឱ្យអារម្មែ៍រ�ស់ខ្ញំ។

❑   នតិយាយ សួសតេបីនតិងលាប�ើយ ប�ាបពលមកនតិងចាក ប្ញ។

មតើមយើងម្វើវា�ា�រមបៀបណា?

❑   នតិយាយជាមួយខ្ញំកនញងអំឡញងបពលប្វើ�ម្ា�់ប�ចានំថងៃ។

❑    �ុកឱ្យខ្ញំជាអនកបបជើសបរើសបសៀវប�ាសបមា�់ពួកបយើងអាន។

❑    នតិយាយ អាន នតិងបប្ៀងមកកាន់ខ្ញំ។

❑  ល់ដល្ង្្ញំរូ�សាមញា ៣-៤ �ន្ទេះ រ�ស់បក្មងបលង

  ដដលអា្�ាក់បតរួតបលើគ្ា នតិងបាល់្ំៗបដើម្បីឱ្យខ្ញំដសវងរក។

❑  ការបលងដល្ងប្វើពុត។

❑  សូមកុំបអាយមានបពលបវលាជាមួយនឹងកញ្ចក់បអឡតិ្បតរូនតិ្   

  (�ូរ�សសេន៍, អាយដភត iPad, �ូរស័ព្ទ, កុំព្យយូ�័រ)។



ជំនាញ�ំនាក់�ំនង នតិង ្ំបែេះដឹង�ូប�ា



ខ្ញុំអាយុ១ ៨នខ ខ្ញុំអាច:

❑  នតិយាយ ៨ពាក្យ ឬបប្ើនជាងបនេះ។

❑   បប�ើពាក្យដដលមានសបមលង ្ p ម m ន n � h វ w &� b។

❑  ចា�់ប្តេើមបរៀ�្ំ�ាក់តាមរូ�រាង នតិងព៌ែ។

❑  ចា�់ប្តេើមបប�ើពាក្យប�ាបពលប្វើការ�ំនាក់�ំនងជាមួយអនកឯ  

 ប�ៀត។

ម�ាះចាប់ម្្ើ�:

❑  ្តេល់ឱកាសឱ្យខ្ញំនតិយាយពបី��ពតិបសា្នតិងអារម្មែ៍រ�ស់ខ្ញំ។

❑   បលងដក្រៗបក្មងដន�ប�ៀតប�ាខាងបបរា្្ទេះកនញង          

 ស�្រមន៍រ�ស់ពួកបយើង។

សូ�:

❑  ្ង្អញល នតិង�ាក់ប្្ាេះបអាយដ្នកប្សេងៗននរាងកាយ។

❑   នតិយាយមកកាន់ខ្ញំអំពបីអវបីដដលអនកកំពុងប្វើ។

❑ បប្ៀង្បបមៀងដូ្ជា អូ ម៉ាក់ដូែូល( 'Old MacDonald')។

❑ សរបសើរខ្ញំបពលខ្ញំព្ាយាមនតិយាយឃ្ាដវងប�ាយបប�ើបបាស់ពាក្យ 

 ថ្មបីៗ។

❑ បបា�់ខ្ញំនូវអវបីដដលអនក្ង់ឱ្យខ្ញំប្វើ។



វាជាការងារដ៏្ុំ�ួយ ប៉ុនែ្ខ្ញុំគិ
តថាអ្នកបាែម្តៀ�ខ្លួែរួចម�ើយ!
យល់បពមបនេះ្រឺជា្ំនុ្សំខាន់ខលេះៗដដលពួកបយើងបតរូវរវល់:

❑ ប្វើការណាត់ជួ�ពតិនតិត្យសុខភាពជាបរៀងរាល់ឆ្ាជំាមួយវតិជ្ជ�ែ្តិតរ�ស់ពួក 

 បយើង។

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

 ដែនារំ�ស់�នតេបព�្យ។

❑ ចាក់ថ្ា�ំង្ារជំងឺឱ្យខ្ញំបអាយបានតាមការកំែត់។

❑ ពតិនតិត្យដភនកបអាយខ្ញំ:

  •  ៦-១២ ដខ (មុនបពលខួ�កំបែើតរ�ស់ខ្ញំ)។

  • ពតិនតិត្យមតេងប�ៀតប�ាបពលខ្ញំមានអាយុ៣ឆ្ា។ំ

  • ប�ាអាយុ៥ឆ្ាមំុនបពល្ូលសាលាបរៀន។

❑ ពតិនតិត្យបតប្ៀករ�ស់ខ្ញំបពលខ្ញំប�ាជាទារក។

❑ អានបសៀវប�ាបអាយកូនរ�ស់អនកជាបរៀងរាល់នថងៃ សបមា�់ជបីវតិត២០០០នថងៃដំ�ូង 

 រ�ស់ខ្ញំ(ប�ើយនតិងបបកាយមកប�ៀត!)។

❑ ្ូលប�ាកាន់ healthyparentshealthychildren.ca សបមា�់អវបីប្រ�់យ៉ាងដដល 

 អនក្ង់ដឹងលម្អតិតចា�់ពបីបពលអនកមាន្រ័តតប�ា(វាបមើលប�ាហាក់ដូ្  

 ជាបប្ើនបលើសល�់ �៉ុដនតេបគាន់ដតបផ្ាតអារម្មែ៍បលើតំណាក់កាល�្្ចញ�្នន  

 រ�ស់អនកបានប�ើយ)។



បណ្ាញអ៊ីែ្ឺនែតនដលមាែសារៈបរម�ាជែ៍:

រក្ាការ្ូលរួម នតិងការសកម្មប�ាយបប�ើបបាស់�ណ្ាញអ៊ីន្ឺដនតទាងំបនេះ:

calgary.ca (្ុ្បលើកបីឡាកំសានតេ) សបមា�់ថ្ាក់ដ�ល�ឹកនតិងកាយសម្ទា។
calgarylibrary.ca ដសវងរកបសៀវប�ាប�ាយឥត្រតិតនថល 
នតិងប�ភព្នធានអនឡាញជាបប្ើនប�ៀត។
littlefreelibrary.org/ourmap កដនលងដដល��ួលបានបសៀវប�ាប�ាយឥត្រតិតនថល
ដក្របលាកអនក។ 
calgaryreads.com បរៀនអំពបីការប្េះអាននឹងសរបសរកនញងវ័យកុមារ។
calgaryschild.com ប�ភព្នធានដ៏្ំសបមា�់សកម្មភាពនានានតិងព៌តមានប្សេងៗ។ 
calgaryplaygroundreview.com ការពតិនតិត្យបឡើងវតិញនូវសួនកុមារ 
albertafamilywellness.org តាម�ានព៌តមានថ្មបីៗ្ុងបបកាយអំពបីវតិ�្ាសាបសតេខាង
ខួរក្ាល។ 
parentsmatter.ca ប�ភព្នធានសបមា�់មាតា�តិតាជាភាសាខុសៗគ្ា។
reachinginreachingout.com/resources-parents.htm �បងកើនភាពរឹង
មាកំនញងខលតួនមនុសសេបពញវ័យ នតិងកុមារ។
humanservices.alberta.ca/family-community/talk-box.html
បសៀវប�ាម្រ្ញប�សក៍បដើម្បី្ូលរួមកនញង�រតិយាកាសដដលបពាលបពញប�ាប�ាយការបបាបស័យទា
ក់�ង នតិងសន្ទនា។
activeforlife.com ប�ភព្នធានសបមា�់មាតា�តិតា នតិងអនកអ�់រំបដើម្បីជួយគាបំ�ការអភតិ
វឌ្ឍន៍ខាងការយល់ដឹងទាក់�ងនឹងសកម្មភាព កាយសម្ទាប�ាកនញងកុមារ។

អវតីខ្ះនដល្តរូវឃ្ាមំ�ើល:

នតិយាយប�ាកាន់វតិជ្ជ�ែ្តិតរ�ស់បលាកអនកភ្ាមៗ ប�សតិនប�ើបលាកអនកប�ើញសញ្ាណាមួយកនញ
ង្ំបណាមសញ្ាទាងំបនេះ:
 1) អត់មានស្ាមញញឹម្ំ �ំនាក់�ំនងរវាងដភនកនតិងដភនក ឬ ការបបាបស័យទាក់�ង  
  ដ៏របីករាយរាក់ទាក់ ប�ាអាយុ៦ដខ 
 2) អត់មាន�បញ្ចញសូរកដកកករប�ាវតិញប�ាមក
 3) ការវតិវឌ្ឍន៍ថយបបកាយននការនតិយាយ នតិង/ឬជំនាញ។
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"on the ground " ជំរុញភាពល្អប�បសើរកនញងការវតិវឌ្ឍន៍កុមារភាពដំ�ូ 
(Early Childhood Development) ។ ទាក់�ងមកអនកសបម�សបមរួល
កនញងតំ�ន់រ�ស់បលាកអនកបដើម្បីសតិក្ា�ដន្ម នតិងបមើលពបីរប�ៀ�ដដលបលាក
អនកអា្ជួយបាន។

បពំដដន�បីបកុង

មហាវតិថបី្ំ
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កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី ម៉ុនបហ្ាបមើរបី 
បបាននបីស កាល់ហ្ារបី
(Calgary Bowness 
Montgomery ECD Coalition)
Bowness, Greenwood/
Greenbriar, Montgomery
 
កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី 
កាល់ហ្ារបី �តិសពាយព្យ 
ខាងលតិ្ប្ៀងខាងបជើងកណ្ាល 
(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

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី 
�តិសនតិរតបី 
(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

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី 
�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

កដនលងសបមា�់ជួ�ជុំគ្ាប�ាកាល់ហ្ារបី



6

7

8កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី 
ប�ាកណ្ាល�បីបកុងកាល់ហ្ារបី 
(Calgary Downtown ECD 
Coalition)
East of Crowchild
South of 16th Ave,
West of Deerfoot

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី 
�តិសខាងបជើងម៉ាក់នែ 
(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

កនែ្ង្បជុុំគ្ាអ៊ីសុតីឌតី កាល់ហ្ារតី ឌតីប 
�ិសខាងត្បូង 
(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

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី 
�តិសត្យូងកណ្ាល
(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
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ព៌តមាន�ំនាក់�ំនង
សបមា�់ព៌តមានថ្មបីៗ�ង្អស់អំពបីកដនលងប�ជុំគ្ា កនញងតំ�ន់រ�ស់បលាកអនក 
សូម្ុ្បមើល www.ecdcoalitions.org 

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី ម៉ុនបហ្ាបមើរបី បបាននបីស កាល់ហ្ារបី 
(Calgary Bowness Montgomery ECD Coalition)
calgarybowmont1@fcssaa.org

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី �តិសពាយព្យ 
ខាងលតិ្ប្ៀងខាងបជើងកណ្ាល
(Calgary Northwest, West and North Central ECD Coalition)
calgarywest1@fcssaa.org

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី�តិសនតិរតបី
(Calgary Southwest ECD Coalition) • calgarysw1@fcssaa.org
 

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី�តិសខាងបកើត
(Calgary East ECD Coalition) • calgaryeast2@fcssaa.org 

ដនលងប�ជុំគ្ាអី៊សុបីឌបី ប�ាកណ្ាល�បីបកុងកាល់ហ្ារបី
(Calgary Downtown ECD Coalition) 
calgarydowntown1@fcssaa.org

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី �តិសខាងបជើងម៉ាក់នែ
(Calgary North of McKnight ECD Coalition)
calgarymcknight1@fcssaa.org

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី  ឌបី� �តិសខាងត្យូង 
(Calgary Deep South ECD Coalition)
calgarydeepsouth1@fcssaa.org

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី កាល់ហ្ារបី �តិសត្យូងកណ្ាល
(Calgary South Central ECD Coalition) • calgarysc1@fcssaa.org
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កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី រ៉ក់្របី វបីយូ�តិសខាងបជើង ្លលូវប�ាកាន់បជា្រជ័យ
(North Rocky View Pathways to Success ECD Coalition)

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី បម៉ានប្ន វបីយូ បខានប�បី (Mt. View County ECD Coalition)

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី ខូបបកន (Cochrane ECD Coalition)

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី ប្សប្ើបមៀស្ា�នា ៥ រ៉ក្របី វបីយូ �តិសអាប្រនយ៍
(Formative 5 –Chestermere Southeast Rocky View ECD Coalition)

កដនលងប�ជុំគ្ាអ៊ីសុបីឌបី �ូវ៉ាលបី (Bow Valley ECD Coalition)

�ណ្ាញសុខមាលភាពកុមារ�វលូតប�ៀល (Foothills Children's Wellness Network)
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កដនលងប�ជុំគ្ាប�ាតាមតំ�ន់



“ប�សតិនប�ើខ្ញំមានឥ�្ធតិពលជាមួយនឹងប�ពអ�សេ
រល្អដដលនឹងជាអ្តិ�តបីបលើកុមារទាងំអស់ ខ្ញំនឹ
ងសូមអំបណាយរ�ស់នាងប�ាកាន់កុមារនបីមួយ
ៗប�ាកនញងពតិភពបលាកបនេះឱ្យក្ាយជាអនកដដល
មានអារម្មែ៍អស្ារ្យ ដដលមតិនអា្�ំផ្ាញបាន 
ដដលវានឹងប�ាបពញមួយជបីវតិត។”

 - Rachel Carson
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ecdcoalitions.org

2000days.ca

  @First2000days 

    facebook.com/2000days


