សំណួរវាយតម្លៃការលូតលាស់របស់កុមារកលពជា
ុ
ឈ្មោះ៖

កុមារបានចូលឈរៀន

ម្ងៃខែឆ្នំកំឈណើត

កម្លិតវបបធល៌របស់ឪពុកមាាយ/អាណាពាបាល៖

ឈេេ៖

 ស្សី

 ម្បុស

 បឋលសិកា

កាលបរ ិឈចេេវាយតម្លៃ៖
99+
ខែ

ខននកេំនាក់េំនងសងគល (Social/personal)

2

ឈលើ លលុ ែមាាយ (ចាប់ពី០ខែ) Look at face (start 0 m)

 ឈេ
 វ ិេាល័យ

អាយុឈពលខែលវាយតម្លៃ៖
បាទ
ចាស

ទទ

មិន
ដឹង

99+
ខែ

 បាេ
 ឈេ

 លហាវ ិេាល័យ
ខែ

ខននកចលនាតូច (Fine motor)

6

ខេនកឈលើ លតាលវតថុបានពាក់ កណា
ា ល (៩០ែឺ ឈម្ក) (ចាប់ ពី០ខែ)

5

ចាប់ អារលមណ៍នឹ ងវតថុឈលង (Brief interest in toy)

6

ខេនកតាលឈលើ លវតថុបានហួសពាក់ កណា
ា ល (ឈលើស/ឈសមើ៩០ែឺ ឈម្ក)

5

យំឈពលឃ្លៃន ឬឈពលឈសើលកនទប (ចាប់ ពី៦ខែ) Cry when

6

ចាប់ កាន់ វតថុធំ ៗ (ចាប់ពី ៩ខែ) Grasp big object (start 9 m)

appropriate (start 6 m)

Follow object passed midline (>90o)

ឈសើចតបឈពលឈសើចដាក់ ( Smile responsively)

7

ឈលងជាលួ យម្ែឈ ើ ងែៃួនឯង Play with own body

6

ឈសើចឈដាយែៃួនឯង Smile spontaneously

7

ដាក់ ម្ែនគំុគ្នន Hands together

6

សលៃឹងវតថុកាន់ កុនងម្ែនី លួយៗ Observe object in each hand

8

7

សលៃឹងម្ែែៃួនឯង(ចាប់ពី៩ខែ) Recognize its own hands (start 9

8

សំលឹងឈលើ លវតថុតូ ច Looks at small objects

7

រពឹ ស (ចាប់ពី១២ខែ) Explore environment (start 12 m)

10

ឈ្ងចាប់ ខែែពណ៌ម្កហល Reach for red string

8

ឈចោះម្បខលងឈលងតបលកវ ិញ React to play

10

ខ្វារទាញម្គ្នប់ ឈូក (ចាប់ពី១៨ខែ) Rake lotus seed (1/3) (start 18 m)

9

តាលឈលើ លវតថុខែលធ្លៃក់ ែី ឬការូ Seek object fallen on floor

13

ដាក់ វតថុចូ លកនុងមាត់ Put object in mouth

12

ស្គគល់លនុ សែចខលៃក (ចាប់ ពី១៨ខែ) Recognize stranger (start 18

13

យំឈពលឈែើ រឈចញ Anxiety to separate

ខេនកតាលឈលើ លបាន ១៨០ែឺ ឈម្ក (ចាប់ពី១២ខែ) (Follow object 180
degrees) (start 12 m)

14

ចាប់ វតថុកនុងម្ែនី លួយៗ Take objects in each hand

17

បាូរវតថុពី ម្ែមាាងឈៅម្ែមាាងឈេៀត (ចាប់ពី២៤ខែ) Transfer object between

m)

hands (start 24 m)

14

ឈលង ចាប់ ចាប Play 'chab chaab'

21

ឈម្បើ ម្មាលម្ែនិ ងឈលម្ែចាប់ វតថុ Thumb-finger grasp

17

ចងអុល ឬម្បាប់ ឈពលចង់ បានអ្ាីលួយ Indicate wants

21

ដាក់ វតថុចូ លកនុងខពង (ចាប់ពី៣០ខែ) Put block in cup (start 30 m)

17

កាន់ និ ងនឹ កេឹ កនឹ ងខពង Hold and drink from cup

23

កាន់ វតថុ២ឈគ្នោះគ្នន Bang 2 objects together

18

ម្មាបសួរ/ ូ នកាក់ (ចាប់ ពី២៤ខែ) Greet with hand clasp (start

29

24 m)
19

ឈលង វាក់ អ្ឹ ល Play 'woh …. vak-eu'

29

22

ឈធាើម្តាប់ តាលសកលមភាព (ចាប់ពី៣០ខែ) Imitate activities (start 30

31

ទទ

Follow object to midline (≤90o) (start 0 m)

6

m)

បាទ
ចាស

ចាប់ វតថុឈដាយម្មាលម្ែពី រ Pincer grasp
តំ ឈរៀបវតថុបាន២ជាន់ Tower 2 blocks
ឈម្បើ ឈមមម្ែគូ សឈលើម្កដាស Scribble with pencil

m)
26
27

ញ
ុ ំបាយនឹ ងស្គៃបម្ពា Use spoon
ម្បាប់ ឈពល ុ ោះ ឬឈនាល (ចាប់ ពី៣៦ខែ) Ask to use toilet (start 36

33
36

តំ ឈរៀបវតថុបាន៦ជាន់ Tower 6 blocks

36

ឈចោះឈបើ កគម្លបម្បអ្ប់ (ចាប់ពី៣៦ខែ) Lift lid of container (start 36 m)

41

ឈចោះលួ លឈបើ កគម្លបែប (ចាប់ ពី៤៨ខែ) Unscrew a jar (start 48 m)

m)
30
32

34

40

41

ម្បាប់ ឈ្មោះរាងគកាយបាន២ខននក Point to 2 body parts
សិតសក់ ឈដាយមានការ ួ យ Comb hair with help
ពាក់ ឈខ្វអាវងាយៗបានឈដាយ ួ យ Put on simple clothes with
help
លាង និ ង ូ តម្ែ Wash and dry hand
ឈលងមានក់ ឯង (ចាប់ពី៤៨ខែ) Parallel play without sharing (start

តំ ឈរៀបវតថុបាន៤ជាន់ Tower 4 blocks

41

42

42

ឈធាើអ្ងាគំបាន៣ឬឈលើស Make string with ≥ 3 beads
ឈដាោះសំឈលៀកបំ ពាក់ ស្គលញ្ញ (ចាប់ពី៦០ខែ) Take off easy clothes (start
60 m)
ឈធាើចលនាឈលម្ែឈពលកាាប់ ម្ែ Wiggle one thumb

48 m)
43

ឈលង ុំ គ្នន Play well with others (sharing)

48

ឈចោះគូ សបនាទត់ បញ្ឍរតាល (តូ ចជាង ៣០ែឺ ឈម្ក) Imitate vertical line
(<30o)

45

ស្គគល់ឈ្មោះ និ ងឈេេែៃួនឯង Tell own name and gender

51

ឈចោះបត់ ម្កដាស់ Fold a paper

45

ស្គគល់ឈ្មោះលិ តាេកាិមានក់ Name a friend

61

ឈចោះរូតបិ ត និ ងឈបើ កឈខ្វឬសំពត់ Zip and unzip

51

ពាក់ អាវយឺតគ្នមនការ ួ យ Put on T-shirt without help

67

ចាប់ បាល់េន់ ៗ Catch soft ball

51

ញ
ុ ំអាហារឈដាយែៃួនឯង Serve own food

70

គូ សរងាង់តាល Copy circle

52

ឈសៃៀកពាក់ ឈដាយែៃួនឯង Dress without help ((un)button)

70

ចងខែែបានលួ យជាន់ Tie single knot

62

សិតសក់ ឈដាយែៃួនឯង Comb hair without help

73

គូ សកាឈរតាល Copy square

64

ឈលងខលបងឈកមងៗ (ចាប់ពី៦០ខែ) Play kid games (team/wait
turns) (start 60 m)
1 of 3

មិន
ដឹង

99+ ខននកភាស្គ (Language/cognition)
ខែ

បាទ
ចាស

ទទ

មិន
ដឹង

99+ ខននកចលនាធំ (Gross motor)
ខែ

5

ឈ្ៃើយតបនឹងសឈលៃង (ចាប់ព០
ី ខែ) Respond to noise (start 0 m)

3

ចលនាអ្វៈយវៈឈសមើ (ចាប់ពី០ខែ) Equal movement (start 0 m)

5

ងាករកសឈលៃងឭ (ចាប់ព៩
ី ខែ) Turn head to sounds (start 9 m)

5

ឈងើបកាល (ចាប់ពី៦ខែ) Lift head (start 6 m)

6

ឈចោះឈធាើសំឈលង Make sounds

5

បាទ
ចាស

ទទ

មិន
ដឹង

ខបកាលឈៅមាាងឈពលឈែកផ្កាប់លុែ Turn head aside laying
face down

6

ឈសើចឮៗ (ចាប់ព១
ី ២ខែ) Laugh aloud (start 12 m)

5

ឈងើបកាលបានលុំ ៤៥ែឺឈម្ក Head up 45 degrees

7

ឈធាើសំឈលងស្សួយឈពលសបាយចិតា Squeal

6

អ្ងគុយជាប់ឈលើសពី ២វ ិនាេី Sit up steadily (≥2 sec)

8

ងាករកសឈលៃងនិយាយ (ចាប់ពី១៨ខែ) Turn head to voice

7

(start 18 m)
12

សឈលៃង ខករ… ករ … ឈអ្ …អ្ឺ (សឈលៃងឈនាើលពាកយ) Babble

ម្េរេលៃន់នឹងឈ ើងឈលើសពី ២វ ិនាេី (ចាប់ ពី៩ខែ) Bear
weight on legs (≥2 sec) (start 9 m)

8

ទាញឱ្យអ្ងគុយឈដាយលិនផ្កៃកាល No head lag when pulled to
sit

16

ឈ្ៃើយតបឈៅនឹងការឈៅឈ្មោះ Respond to his name

8

ម្កឡាប់ Roll over (start front to back)

16

ឈៅមាក់/បា (លិនចាស់) Ma or pa (start non-specific)

8

ឈងើបម្េូងឈដាយយកម្ែ ួយ Chest up with arm support

19

ឈធាើសឈលៃងឈលងជាលួយបរបូរមាត់ (ចាប់ពី២៤ខែ) Say play

10

sound (start 24 m)
21

23

ឈធាើតាលបញ្ជ
ា លួយែំណាក់កាល One-step command
ឈៅមាក់/បា/បង (ចាស់) (ចាប់ព៣
ី ០ខែ) Mak/paa/bong

holding on (≥10 sec) (start 12 m)
10

11

(specific) (start 30 m)
24

និយាយលួយពាកយឬឈម្ចើនឈម្ៅពី (មាក់/បា/បង) Say ≥1 word

កាន់េប់ឈរឈលើស ឬឈសមើ១០វ ិនាេី (ចាប់ពី១២ខែ) Standing
ឈចោះវារ (វា៣ ំហានឬឈលើស) Crawl (≥3 moves)
អ្ងគុយឈដាយគ្នមន ំនួយ ឈលើសឬឈសមើ១០វ ិនាេី Sit without
support (≥10 sec)

11

ឈតាងឈរឈលើស ឬឈសមើ២វ ិនាេី Pull up to stand (≥2 sec)

13

ងាកកាលនឹងែងែៃួនម្ពលគ្ននម្គប់េិសឈៅ Turn head and

beside mak/paa
30

ឈធាើតាលបញ្ជ
ា ពីរែំណាក់កាល (ចាប់ព៣
ី ៦ខែ) Two stepcommand (start 36 m)

31

35

និយាយ៣ ឬឈលើសពី៣ពាកយ Say words (≥3)
និយាយ៦ ឬឈលើសពី៦ពាកយ Say words (≥6)

trunk in all direction
13

14

36

ចងអុលរូបភាព ២ កនុងចំឈណាល ៥ Point to pictures of objects
(≥2/5)

17

39

អាចនិយាយស្គាប់បានពាក់កណា
ា ល Speak half understandably

17

39

ឈៅឈ្មោះសតា១កនុងចំឈណាល៥ Name animals (≥1/5)

39

និយាយឃ្លៃ១ខែលមាន៣ពាកយ Say a 3-word phrase

ឈងើបអ្ងគុយឈដាយែៃួនឯង Getting to sit

ឈរែៃួនឯង ឈលើសឬឈសមើ២វ ិនាេី (ចាប់ពី១៨ខែ) Stand alone
(≥2 sec) (start 18 m)
្នឈែើរឈដាយមាន ំនួយ (ចាប់ព២
ី ៤ខែ) Take steps with
holding (≥5 steps) (start 24 m)

17

ឈរែៃួនឯង ឈលើសឬឈសមើ១០វ ិនាេី Stand alone (≥10 sec)
ឈែើរែៃួនឯង ឈលើសឬឈសមើ៥ ំហាន (ចាប់ព៣
ី ០ខែ) Walk
alone (≥5 steps) (start 30 m)

24

ឱ្នចាប់វតថុ និងឈងើបឈ

ើងវ ិញឈដាយែៃួនឯង (ចាប់ពី៣៦ខែ)

Stoop and recover (start 36 m)
39

ចងអុលរូបភាព ៤ កនុងចំឈណាល ៥ (ចាប់ពី៤៨ខែ) Point to
pictures of objects (≥4/5) (start 48 m)

24

42

ឈធាើតាលបញ្ជ
ា បីែំណាក់កាល Three-step command

25

44

ឈៅឈ្មោះសតា៤កនុងចំឈណាល៥ Name animals (≥4/5)

33

ឈ

ើង ឈណើា របាន២កាំឬឈលើស Walk up (≥2 steps)

រត់បាន២ខលម្ត ឬឈលើស Run with good balance (≥2 m)
ឈែើរងយឈម្កាយ ២ ំហានឬឈលើស (ចាប់ពី៤៨ខែ) Walk
backward (≥2 steps) (start 48 m)

47

ែឹងពីការឈម្បើម្បាស់/សកលមភាព វតថុ១កនុងចំឈណាល៣ Know
use/action of objects (1/3)

39

50

ឈរ ើសយកខែែខវងជាងឈគ Pick the longest line

40

51

ែឹងពីការឈម្បើម្បាស់/សកលមភាព វតថុ២កនុងចំឈណាល៣ (ចាប់ពី
៦០ខែ) Know use/action of objects (2/3) (start 60 m)

48

ឈលាតឈ ើងពីរ Jump up with both feet together
ទាត់បាល់ (ចាប់ពី៦០ខែ) Kick ball forward (start 60 m)
ឈចាលវតថុរ ំលងកាល Throw object overhand
ឈរឈ ើងលួយបាន១វ ិនាេីឬឈលើស Balance on each foot (≥1 sec)

52

និយាយអាចយល់បាន Speak understandably

51

55

ឈម្បើសពានាលបានម្តឹលម្តូវ Use pronouns correctly

61

56

ែឹងពីការឈម្បើម្បាស់/សកលមភាព វតថុ៣កនុងចំឈណាល៣ Know
use/action of objects (3/3)

62

ឈលាតឈ ើងមាាងបាន២ែងឬឈលើស Hop on one foot (≥2 times)

64

ឈរឈ ើងមាាងបាន៣វ ិនាេីឬឈលើស Balance on each foot (≥3

61

ស្គគល់សំឈលងសតា៤ Know 4 animal sounds

ឈលាតចមាៃយឈលើស២០សង់េីខលម្ត Jump far (>20 cm)

sec)
62

និយាយ្ៃងឈ្ៃើយ Conversation

65

ឈែើរចុងឈ ើងបាន ៤ ំហានឬឈលើស Straight heel-to-toe walk
(≥4 steps)

63

រាប់ពី១ែល់៥ Count 1 to 5

69

ម្បាប់ឈ្មោះពណ៌១កនុងចំឈណាល៦ Name 1/6 colors
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លតិឈយាបល់/ការសឈងាតលំអ្ិតកំ

ុងឈពលឈធាើការវាយតម្លៃ

(Comments specific observations during the assessment)

ការណែន ាំ (Instructions)
ំហានេី១ ការម្បលូលព័ត៌មានម្បជាស្គស្រសាអ្ំពីកុមារ និ ងកំណត់អាយុជាចំនួនខែ។
Step1: Collect demographic information on the child and determine the child's age in months.
ំហានេី២ ចាប់ឈនាើលឈធាើការវាយតម្លៃឈលើកុមារតាលលំដាប់ លំឈដាយ៖ ពីខននកេំ នាក់េំនងសងគល ចលនាតូច ភាស្គ និងចលនាធំ។
ឈហើយចាប់ ឈនាើលពី ខននកនីលួយៗ របស់ែំណាក់កាលលូតលាស់ជាលួ យអាយុ ជាខែរបស់ឈកមងខែលកំនត់ “ចាប់ពីxខែ”។
Step 2: Start assessing the child in this order: social/personal, fine motor, language/cognitive, and gross motor. The milestone from
where to start in each domain at a specific age in months is indicated in 'start x m'.
ំហានេី៣ ពិនិតយ “ជាប់” ម្បសិនឈបើកុមារអាចឈធាើបានែំ ណាក់កាលលូតលាស់ នីលួយៗ និង “ធ្លៃក់ ” ឈបើកុមារលិនអាចឈធាើបាន ឈហើយ
“លិនកំណត់ បាន” ឈបើលិនអាចវាយតម្លៃការលូតលាស់ (ឧទាហរណ៍ កុ មារលិនឈធាើ ឬអាណាពាបាលលិនែឹងកូ នអាចឈធាើបាន ឬអ្ត់។
Step 3: Check 'PASS' if the child passes the skill, 'FAIL' if the child fails the skill and 'NA' when the skill is not assessed (e.g. child is unable
to perform or caregiver does not know whether (s)he can perform the skill).
ំហានេី៤ អ្នុវតាចាប់ ៤ ំហានជាប់ ចាប់ ឈនាើលជាបនាបនាទប់ ។ ម្បសិនកុ មារធ្លៃក់ ម្តូវវាយតម្លៃែំណាក់ កាលលូតលាស់ែំណាក់កាល
លុនៗ (ខ្វងឈលើ) រហូតែល់ជាប់។ បនាទប់លកអ្នុ វតាចាប់ ៤

ំហានធ្លៃក់បនាបនាទប់ អ្នុ ញ្ជញតឈអាយអ្នកវាយតម្លៃបញ្ឈប់ការវាយតម្លៃ

ែំណាក់កាលលូតលាស់ខែលពិបាក/ ស្គំញ
ុ ំ (ខ្វងឈម្កាល) ែូចខែលឈយើងគិតថាកុមារធ្លៃក់ ទាំងអ្ស់។
Step 4: Apply the 4 consecutive Pass rule at the start. If the child fails, assess previous milestones till the skill is passed. The 4
consecutive Fail rule allows the assessor to stop assessing more advanced skills as they are expected to fail all.
ំហានេី៥ កំណត់ការអ្នុវតារបស់កុមារ តម្លៃ 99+កនុង កាឈឡានគឺ អាយុជាខែ ខែលកុ មារឈសទើរខតទាំងអ្ស់អាចឈធាើបាន។
Step 5: Indicate the child's performance. The value in the 99+ column is the age in months when almost all Khmer children are able to perform the
skill.
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