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អារម្ភកថា
សៀវភៅនៃះរៀបរៀងសមៃៃប់មាតាបិតា អាណពៃយាបាល និង គៃូបងៃៀនទាំងអស់
ដើមៃបីអប់រំប្អូនៗកុមារដៃលមានអាយុចាប់ពី ៣-៨ឆ្នៃំអោយបានយល់ដឹងអំពីមៃរោគកូរ៉ូណ
ដៃលកំពុងរាតតៃបាតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនៃះ។

បញ្ហៃដៃលកើតឡើងចមោ្ពៃះមុខអាចបណ្តៃលអោយប្អូនៗកុមារមានការភ័យខ្លៃច និង 
ងឿងឆ្ងល់ថាហៃតុអ្វីក៏ពួកគៃចាំបាច់តៃូវនៅផ្ទះ? ហើយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុង
ពិភពលោក? 

ដំណះសៃៃយតៃមួយដៃលអាចអោយប្អូនៗបានយល់ដឹងគឺផៃសព្វផៃសាយតាមរយ:ការអប់រំ
ដៃលសមសៃបតាមវ័យ និង កំរិតយល់ដឹងរបស់ពួកគៃ។ 

តួនាទីរបស់អ្នកដៃលជាអាណពៃយាបាល គឺជួយពនៃយល់ណៃនាំពីសុវត្ថិភាពក្នុងគៃួសារ និង 
សង្គមដល់ប្អូនៗកុមារថាមានមនុសៃសជាចៃើនណស់ដៃលកំពុងធ្វើការសៃៃវជៃៃវរកថា្នៃំដើមៃបី
ទប់សា្កៃត់ជម្ងឺដ៏កាចសាហាវនៃះ។ 



មានរឿងចម្លៃកកើតឡើងនៅទីកៃុងខ្ញុំ។ 

ខ្ញុំមិនអាចទៅសាលារៀន ទៅលៃងផ្ទះមិត្តភក្តិ រឺ ទៅលៃងសួនកំសាន្តបាន។ 

ឪពុកមា្តៃយខ្ញុំមិនអាចចៃញទៅធ្វើការ រីឯជីដូនខ្ញុំក៏ខ្លៃចមិនហា៊ៃនចៃញទៅផៃសារដៃរ។ 

តាមផ្លូវមានភាពសា្ងៃត់ជៃងំ តើមនុសៃសទាំងអស់គ្នៃនៅឯណ?



អ្នកផៃសាយពត៌មានក្នុងទូរទសៃសន៍ពាក់មា៉ៃស
គៃប់ៗគ្នៃ។  

រីឯវៃជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបៃបដា្ឋៃយិកាស្លៀក
សំលៀកបំពាក់ចម្លៃកការពារតាំងពីកៃបាល
ដល់ចុងជើង។ 



តើទីកៃុងយើងមានជំងឺឬមា៉ៃក់? 

ហៃតុអ្វីគៃប់គ្នៃមានទឹកមុខសៃពោន ហើយខ្លះទៀតមាន
ទឹកមុខហាក់ដូចខឹងនឹងនរណមា្នៃក់? 



ចា ៎កូនសមា្លៃញ់! ទីកៃុងយើងកើតជម្ងឺថ្មីមួយដៃលហៅថា
កូវីដ-១៩។ 

ជម្ងឺនៃះឆ្លងទៅលើមនុសៃសហើយឆ្លងរាលដាលយ៉ៃង
រហ័សបំផុតទូរទាំងពិភពលោក។ 

ជាអកុសលៃយទីកៃុងយើងក៏កើតជម្ងឺនៃះដៃរ។ 



មា៉ៃក់! ហៃតុអ្វីបៃជាជនយើងមិនអាចទៅជួបវៃជ្ជបណ្ឌិតដើមៃបីពិនិតៃយ
អោយថា្នៃំតៃម្តងទៅ?



ឥឡូវនៃះបៃជាជនឈឺចៃើនណស់កូន។ 

វៃជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបៃបដា្ឋៃយិកាទាំងអស់ខំបៃឹងធ្វើ
ការទាំងយប់ថ្ងៃដើមៃបីជួយអ្នកទាំងនោះប៉ុន្តៃនៅតៃមិនអាចឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរអ្នក
ដៃលតៃូវការជំនួយនៃះបានទៀត។
អ្នកវិទៃយាសាស្តៃខិតខំសៃៃវជៃៃវរិះរកវិធានការដើមៃបីបៃឆំងមៃរោគនៃះ តៃអ្វីៗតៃូវទៀមទាររយ:
ពៃលយូរ។ 



មា៉ៃក់! តើកូនអាចនឹងឈឺដៃរឬទៃ? 



ចា៎កូន! ជាការងយ ណស់ដៃលអ្នកទាំងអស់គ្នៃអាចឈឺបានតៃមា៉ៃក់ដឹងពីវិធីមួយ
ដៃលជួយអោយកូនមានសុវត្ថិភាព។ 

អា!៎ តើជាអ្វីទៅមា៉ៃក់? បៃៃប់កូនមកៗ



យើងនឹងធ្វើការសាកលៃបងនូវបទពិសោធន៍មួយហៅថា “គមា្លៃតសង្គម” 

តើមានន័យថាយ៉ៃងមៃចទៅមា៉ៃក់? 

គឺមានន័យថាកូនតៃូវសំរាកនៅផ្ទះមិនទៅសាលារៀនពៃលកូនមិន
សៃួលខ្លួន។   បើយើងនៅផ្ទះយើងនឹងមិនឆ្លងមៃរោគទៃ។  

ចាប់ពីពៃលនៃះទៅយើងតៃូវផ្អៃកការជួបជុំផ្ទៃល់ជាមួយមនុសៃសទាំងឡាយ
ដើមៃបីទប់សា្កៃត់ការចម្លងមៃរោគនៃះ។ 



បៃសិនបើយើងតៃូវការចៃញទៅកៃៃ យើងតៃូវរកៃសាគមា្លៃតនៅឆ្ងៃយពីគ្នៃ។

មិនតៃូវប៉ះពាល់វត្ថុផៃសៃងៗ ហើយយកដៃមកប៉ះមុខមាត់ និង ភ្នៃកយើងឡើយ។

យើងតៃូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូ និង ទឹកក្តៃលើសពី២០វិនាទី
ដើមៃបីលាងសំអាតមៃរោគអោយចៃញពីដៃរបស់យើង។ 



អា!៎ កូនអាចធ្វើបាន។  តើប៉ុណ្ណឹងវាគៃប់គៃៃន់ទៃមា៉ៃក់? 

កុំបារម្ភអីកូនសមា្លៃញ់! 
មៃរោគនៃះមិនអាចឆ្លងបានឡើយបើគៃប់គ្នៃមានការបៃុងបៃយត្ន័ហើយរកៃសាគមា្លៃត
អោយឆ្ងៃយពីគ្នៃ។
មិនតៃប៉ុណ្ណៃះ មា៉ៃក់ បា៉ៃ លោកតា និង លោកយយ នឹងពៃយាយមរកៃសាសុវត្ថិភាពរបស់កូន
មិនអោយមៃរោគឆ្លងដល់កូនទៃ។



កូនដឹងទៃ អ្នកវិទៃយាសាសៃ្តបានសៃៃវជៃៃវឃើញថាបៃពន្ធ័ភាព
សា៊ៃំនៃរាងកាយរបស់កុមារមានភាពរឹងមាំជាងមនុសៃសចាស់ហើយ
អាចទប់ទល់នឹងជម្ងឺថ្មីនៃះបាន។

អា!៎ នៃះមានន័យថាកូនអាចឈ្នះជម្ងឺនៃះបាន មៃនទៃមា៉ៃក់?



ចា!៎ ប៉ុន្តៃកូនតៃូវតៃថៃរកៃសាគមា្លៃតអោយឆ្ងៃយពីគ្នៃ។
អញ្ចឹង បានន័យថាកូនមិនអាចទៅលៃងជាមួយមិត្តភក្តិកូនបានទៃ មៃនទៃមា៉ៃក់?



ចា!៎ កូនអាចជួបមិត្តភក្តិកូនបាន។ 

កូនអាចមើលកុន ឬ វីដៃអូ និង បៃៃសៃ័យទាក់ទងជាមួយ
មិត្តភក្តិកូនតាមបណ្តៃញអិនធឺណៃត រឺ តាមរយ:ទូរសព្ទ័។  



មា៉ៃក់! តើកូនតៃូវរង់ចាំយូរប៉ុណ្ណៃទៅទើបអាចទៅលៃងជាមួយមិត្តភក្តិបាន?  

ហើយពៃលណទៅទើបជម្ងឺនៃះនឹងសាបសូនៃយ?  

តើមានមនុសៃសសា្លៃប់ចៃើនរឺទៃ មា៉ៃក់? 



មា៉ៃក់ក៏មិនដឹងដៃរកូនសមា្លៃញ់!
កូនដឹងទៃថាវៃជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបៃបដា្ឋៃយិកា
ខិតខំធ្វើការយ៉ៃងមមាញឹកដើមៃបីសង្គៃៃះជីវិតអ្នកជម្ងឺដោយគ្មៃនការរាថយឡើយ។ 

អ្នកទាំងអស់គ្នៃធ្វើការយ៉ៃងសកម្មនៅក្នុងមន្ទីរពៃទៃយដោយគ្មៃនឱកាសទៅផ្ទះ
ជួបជុំកៃុមគៃួសារ និង កូនរបស់គត់ឡើយ។



តើកូនៗរបស់លោកវៃជ្ជបណ្ឌិតមានអារម្មណ៍សោកសៅដូចម្តៃចទៅនៅពៃលមិនបានជួប
ឪពុកមា្តៃយរបស់គៃ មា៉ៃក់? 



ចា៎កូន! គៃទាំងអស់គ្នៃពិតជាសោកសៅណស់ដោយ
មិនអាចឃើញមុខឪពុកមា្តៃយគៃរាល់ថ្ងៃដូចជាកូន។ 

ប៉ុន្តៃគៃពិតជាមានមោទនភាពដោយសារសៃចក្តីកា្លៃហានរបស់
ឪពុកមា្តៃយគៃក្នុងការបៃឆំងជាមួយមៃរោគដើមៃបីសង្គៃៃះអាយុជីវិតបៃជាជនយើង។ 



អា!៎ គៃទាំងនោះអសា្ចៃរៃយខ្លៃំងណស់! គៃជា វីរបុរស របស់កូន! 



គឺមានវីរបុរសចៃើនណស់កូនដៃលរួមគ្នៃកំចាត់មៃរោគនៃះ។ 

អ្នកវិទៃយាសាសៃ្តធ្វើការសៃៃវជៃៃវយ៉ៃងស្វិតសា្វៃញដើមៃបី
ស្វៃងរកការទប់ទល់។
រីឯអ្នកដឹកជញ្ជូនទាំងបៃុសសៃីខំដើរចៃកសៃបៀង
ដល់បៃជាជនដៃលមិនអាចចៃញកៃៃទៅរក
ចំណីអាហារបាន។ 



អ្នកកាសៃតបានផៃសព្វផៃសាយពត៌មានសំខន់ៗដល់យើងទាំងអស់គ្នៃ
តាមរយ:ទូរទសៃសន៍ សារពត៌មាន និង បណ្តៃញអិនធឺណៃត។ 

មានមនុសៃសជាចៃើនដៃលខិតខំធ្វើការយ៉ៃងពៃញទំហឹង
ពៃៃះតៃចង់អោយយើងគៃប់គ្នៃរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព។ 



អា!៎ ពួកគត់ពិតជា អសា្ចៃរៃយ មៃន! 



មនុសៃសជាចៃើនទូរទាំងសកលលោកបានបរិចា្ចៃគលុយ
ទិញមា៉ៃស សៃៃមដៃ និង អ្វីៗចៃើនទៀតដើមៃបីរកៃសា
សុវត្ថិភាពរបស់លោកវៃជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបៃបដា្ឋៃយិកា
ពៃលដៃលលោកពៃយាបាលអ្នកជម្ងឺ។ 

បៃជាជនខ្លះទៀតបានផ្តល់សៃបៀងអាហារ និង 

គៃឿងបរិកា្ខៃផៃសៃងៗដល់អ្នកជិតខងដៃលមិនអាចចៃញ
កៃៃបាន។
មា៉ៃក់ និង បា៉ៃនឹងធ្វើអ្វីៗគៃប់បៃបយ៉ៃងដើមៃបីជួយពួកគៃដៃរ។ 



មា៉ៃក់! តើកូនអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើមៃបីចូលរួមចំណៃកនៃះ?  

ចុះកូនមានគំនិតយ៉ៃងណដៃរ? 



កូនអាចគូររូប និង សរសៃរសំបុតៃថ្លៃងអំណរគុណទៅមនុសៃសដៃលបាន
រួមចំណៃកការពារបៃជាជនយើង។ 

កូនអាចចៃកចាយលៃបៃងលៃង និង សៀវភៅរឿងមួយចំនួនរបស់
កូនទៅដល់ក្មៃងៗដៃលមានតមៃូវការ។ 



គំនិតនៃះពិតជាបៃសើរមៃនកូនសមា្លៃញ់មា៉ៃក់!  
អញ្ចឹង! ឥឡូវនៃះយើងចាប់ផ្តើមដំណើរការទៅកូន
ដើមៃបីជួយដល់កុមារទាំងនោះ! 



ហៃតុការណ៍ដៃលកើតឡើងនាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះបៃៀប
ដូចជាសមរភូមិមួយដៃលមនុសៃសក្នុងពិភពលោក
យើងរួមគ្នៃបៃយុទ្ធបៃឆំងទាំងអស់គ្នៃ។ 

ការថៃរកៃសាសុវត្ថិភាពខ្លួនឯង និង ការបៃុង
បៃយត្ន័មិនចម្លងរោគទៅអ្នកដ៏ទៃគឺជាយុទ្ធសាស្តៃ
ដ៏ល្អបំផុតសមៃៃប់កំចាត់ជម្ងឺកូវីដ-១៩នៃះ។



បាទ យល់ពៃម! កូននឹងលាងដៃតាមការណៃនាំរបស់មា៉ៃក់។ 

កូនមិនចៃញកៃៃផ្ទះ ហើយធ្វើកិច្ចការសាលាតាមអិនធឺណៃត។ 

បើយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងមិនអាចឆ្លងជំងឺ ហើយក៏មិនចាំបាច់
ទៅមន្ទីពៃទៃយដៃរ។ ដូចនៃះវៃជ្ជបណ្ឌិត និង គិលានុបៃបដា្ឋៃយិកា
មានពៃលវៃលាគៃប់គៃៃន់ដើមៃបីថៃរកៃសាបៃជាជន
ដៃលមានជម្ងឺ។



ពិតបៃៃកដហើយ! យើងតៃូវរួមគ្នៃកំចាត់មៃរោគនៃះដោយអនុវត្តន៍នូវ “គមា្លៃតសង្គម”

យល់ពៃមមា៉ៃក់! យើងនឹងជួបគ្នៃពៃលកៃៃយតាមរយៈវីដៃអូសន្ទនា!



កំណត់សំគល់សមៃៃប់មាតាបិតា

ចាប់តាំងពីពៃលដៃលមានមៃរោគកូរ៉ូណ ឬ កូវីដ-១៩ ក្នុងឆ្នៃំ២០១៩នៃះមក កុមារទូរទាំង
ពិភពលោកអាចនឹងមានបទពិសោធន៍ស្មុគៃសា្មៃញ (ឧ:ការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ) ឬមានការ
ភ័យខ្លៃចនៅពៃលបានឃើញរូបភាពមៃរោគនៃះតាមរយ:បណ្តៃញផៃសព្វផៃសាយនានា។  

វាជារឿងហៃតុមួយដៃលពិបាកនឹងពនៃយល់ដល់ប្អូនៗកុមារថា ហៃតុអ្វីមានគមា្លៃតសង្គមកើតឡើង? 
ហើយហៃតុអ្វី គៃមិនអាចលៃងជាមួយមិត្តភក្តិបានដូចមុន?

សៀវភៅនៃះស្វៃងយល់អំពី៖
១. ការធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់ប្អូនៗកុមារ
២. ការណៃនាំកុមារក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានលើការពៃយាបាលយ៉ៃងសកម្មរបស់វៃជ្ជបណ្ឌិត និង 
ទង្វើរល្អរបស់មនុសៃសដទៃទៀតក្នុងការទប់សា្កៃត់មៃរោគនៃះ
៣. លើកទឹកចិត្ត និង បន្តការគំទៃរបស់ប្អូនៗកុមារក្នុងការរួមចំណៃកយល់ដឹងពីភាព
ចាំបាច់នៃគមា្លៃតសង្គម។



កំណត់សំគល់សមៃៃប់មាតាបិតា

កុមារទាំងឡាយតៃងតៃូវការភាពសៃលាញ់ និង ការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគៃ
ពីឪពុកមា្តៃយនៅពៃលដៃលមានរឿងភ័យខ្លៃចកើតឡើង។ 

តួនាទីរបស់អ្នកជាឪពុកមា្តៃយតៃូវបង្ហៃញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ដល់បុតៃធិតាក្នុង
តំណក់កាលដ៏តានតឹងនៃះ។ ធ្វើយ៉ៃងណអ្នកតៃូវជួយអប់រំពួកគៃអោយអនុវត្តន៍នូវ
គមា្លៃតសង្គម ដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិតាមបណ្តៃញអិនធើណៃត 
នាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះ។  

មិនតៃប៉ុណ្ណៃះអ្នកតៃូវលើកទឹកចិត្តបុតៃធិតាអោយមានទំនុកចិត្តលើវីរបុរសទាំងឡាយ
ដៃលខិតខំធ្វើកិច្ចការយ៉ៃងសសៃៃក់សសៃៃំដើមៃបីរួមគ្នៃកំចាត់មៃរោគដៃលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុង
ពិភពលោកយើងនៃះ។
សរុបសៃចក្តីទៅ ការបង្ហៃញនូវសមត្ថភាពយល់ដឹងក្នុងការថៃរកៃសាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក និង 
គៃួសារ នឹងមិនចម្លងមៃរោគទៅមនុសៃសដ៏ទៃ ទាំងនោះហើយគឺជាសកម្មភាពរបស់វីរបុរស!  
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