
រេធេតសជំងឺអូទីសឹមកុងកុ រ ព 

 

រេធេតសជំងឺអូទីសឹមកុងកុ រ ព ឬ CAST (អតីត “ រេធេតសេ គស សបឺហ័រកុងកុ រ ព”) 

រ យតៃមែបបចេមង ទ/ ស ឬេទ នសរបុ ៣៩ ចំណុច ែដលេ តេ េលឪពុក យ។ ក មង

សំណួរេនះ តវ នបេងតេឡងេ យ ARC (មជ មណល វ វជំងឺអូទីសឹម) ៃន កលវទិ ល័យេខម

បីដ ស ប់ យតៃមពី ពធន់ធរៃនេ គស ៃនជំងឺអូទីសឹមរបស់កុ រ។ 

 

សូម នសំណួរនីមួយៗេ យយកចិតទុក ក់ េហយេ ជសេរ សចេមយែដល តឹម តវបំផុត។ 

 ទ/ ស េទ 

១. េតកូនអក យចូលរមួេលងែល ង មួយកុ រដៃទេទ តែដរឬេទ?   

២. េតកូនអកមកជែជកេលង អកេ យឯកឯងែដរឬេទ?   

៣. េតកូនអកេចះនិ យមុន ឬ តឹម យុ ២ ំែដរឬេទ?   

៤. េតកូនអកចូលចិតកី ែដរឬេទ?   

៥. េត េរ ងសំ ន់ែដរឬេទ ែដលកូនអកចុះស មង មួយ កមមិតភកិ?   

៦. េតកូនអកកត់ស ល់េឃញព័ត៌ នលមិតែដលអកដៃទមិនស ល់េឃញែដរ

ឬេទ? 

  

៧. េតកូនអក នទំេ រកុង រយល់ខឹម រេ មតួអក រែដរឬេទ?   

៨. េ េពលកូនអក ន យុ ៣ ំ េតពួកេគ នចំ យេពល គេ ចនេធ ប់

ម (ឧ ហរណ៍៖ េធ ប់ វរីៈបុរស ឬេរ បចំពិធីជប់េល ងផឹកែត មួយតុក

ឃំុ) ែដរឬេទ? 

  

៩. េតកូនអកចូលចិតេធអីមងេហយមងេទ ត មរេប បដែដល គប់េពលែដរឬេទ?   

១០. េតកូនអក យ សលទំ ក់ទំនង មួយកុ រដៃទេទ តែដរឬេទ?   

១១. េតកូនអក ចរក រសន េ មក មួយៃដគូ ងេទ ត នែដរឬេទ?   

១២. េតកូនអក ច ន នសមរម េ ម យុរបស់េគែដរឬេទ?   

១៣. េតកូនអក គេ ចន នចំ ប់ រមណ៍ដូច នឹងមិតភកិរបស់េគែដរឬេទ?   

១៤. េតកូនអក នចំ ប់ រមណ៍ មួយែដលេគ នចំ យេពល េ ចន 

េហយពួកេគេសរែតមិន នេធអីេផ ងេទ តែដរឬេទ? 

  

១៥. េតកូនអក នមិតភកិ ងអក ន់ែត ល់ ែដរឬេទ?   

១៦. េតកូនអក ញឹក ប់ ំយកនូវអីែដលពួកេគ ប់ រមណ៍េដម បី ញឲ អក

េឃញែដរឬេទ? 

  

១៧. េតកូនអកចូលចិតេលងេសចែដរឬេទ?   

១៨. េតកូនអក ន រលំ កកុង រែសងយល់អំពីវធីិរក កប កិរ ិ គួរសមែដរ

ឬេទ? 

  



១៩. េតកូនអក ក់ដូច ន រចង ំមិន ប កតីអំពីព័ត៌ នលមិតែដរឬេទ?   

២០. េតសេមងកូនអកមិន ប កតី (ឧ ហរណ៍៖ មនុស េពញវយ័ ជល បេសរ ជល 

ឬ នមេ សេ ត ជល) ែដរឬេទ? 

  

២១. េតមនុស ន រៈសំ ន់ចំេ ះកូនអកែដរឬេទ?   

២២. េតកូនអក ចេស ក ក់េ យខួនឯង នែដរឬេទ?   

២៣. េតកូនអក ចសន បត់ែបន នលែដរឬេទ?   

២៤. េតកូនអកេលង មរេប ប សៃម មួយេកងៗដៃទេទ ត និងចូលរមួ រសែមង

តួអងកុងេរ ងែដរឬេទ? 

  

២៥. េតកូនអកេ ចនែតេធ ឬនិ យអីែដលមិនសមេហតុផល ឬមិនសមរម កុង

សងមែដរឬេទ? 

  

២៦. េតកូនអក ច ប់េលខដល់ ៥០ េ យមិនរលំងេលខ មួយែដរឬេទ?   

២៧. េតកូនអកេធ ស័យ ក់ទង ម កែសែភត នែដរឬេទ?   

២៨. េតកូនអក នចល មិន ប កតី និង ចំែដលែដរឬេទ?   

២៩. េត កប កិរ ិ សងមរបស់កូនអក នលកណៈឯកចន េហយែតងែត ស័យ

េលលកខណខួនឯងែដរឬេទ? 

  

៣០. េតេពលខះកូនអកនិ យ ក  "អក" ឬ " ត់" េ េពលែដលពួកេគចង់ ន

ន័យ  "ខំុ" ែដរឬេទ? 

  

៣១. េតកូនអកចូលចិតសកម ព សៃមដូច រសែមង ឬ រនិ នេរ ង ង

េលខ ឬេរ ងពិតែដរឬេទ? 

  

៣២. េតេពលខះកូនអកេធឲ អក ប់មិនយល់េ យ រែតមិន នពន ល់ពីអី

ែដលពួកេគកំពុងនិ យែដរឬេទ? 

  

៣៣. េតកូនអកេចះជិះកង់ (េ ះបី នកូនកង់អមសង ង) ែដរឬេទ?   

៣៤. េតកូនអកព មបេងតទ ប់ខួនឯង ឬេលអកដៃទ ែដល បងឲ នប

ែដរឬេទ? 

  

៣៥. េតកូនអកខល់ពីរេប បែដលពួកេគ តវ នស ជិក កមយល់េឃញែដរឬេទ?   

៣៦. េតកូនអក េរ យៗបែងរ រសន េ ប នបទែដលពួកេគចូលចិត ងេធ

មអីែដលអក ងេទ តចង់និ យែដរឬេទ? 

  

៣៧. េតកូនអក ន សំដីចែមក ឬមិន ប កតីែដរឬេទ?   

៣៨. េត គបេ ង ន / បុគលិកេពទ ប់ប ញ រ ពយ រមអំពី រអភិវឌ ន៍របស់

កូនអកែដរឬេទ? 

  

៣៩. េតកូនអក ប់ តវ នេគេធេ គវនិិច័យ  នប មួយដូច ងេ ម៖

រលូត ស់ ន រយឺត ៉ វ, ADHD, រលំ កកុង រ ប់ ឬេមល, ជំងឺ 

(រមួ ំងេ គស សបឺហ័រ ឬពិ រ ព ង យ) ែដរឬេទ? 

  



 

សរបុពិនុរបស់ចេមយខំុ 
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