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សន្លឹកជំនួយ 1

គន្លឹះជំនួយសម្រាប់អ្នកថែទាំ គ្រួសារ និងមិត្តភក្តិ
នៃមនុស្សរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី
សម្រាប់្នុស្សមគប់រូប
• ចូរប្រយ័ត្ននឹងរ�ោគសញ្ញានៃវីរុសកូរ៉ូណា (ជំងឺខូវីដ-១៩) ដូចជាគ្រុន ក្អក ឈឺបំពង់ក អស់កម្លាំង
និងដង្ហើមខ្លី។ ប្រសិនប�ើអ្នកបង្ហាញរ�ោគសញ្ញាទាំងនេះ សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកដ�ើម្បីទទួល
បានដំបូន្មាន ឬទូរស័ព្ទទ�ៅ ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តល់ព័ត៌មានអំពីសុខភាពវីរុសកូរ៉ូណាដ�ើម្បីទទួលបានដំបូន្មាន
លេខ 1800 020 080។
• អនុវត្តអនាម័យត្រឹមត្រូវ៖
°° គន្លឹះជំនួយល�ើការលាងសម្អាតដៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អាចរកឃ�ើញន�ៅល�ើវ៉ិបសៃថ៍របស់
អង្គការសុខភាពពិភពល�ោក ន�ៅទីនេះ៖
www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/
°° ប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាចដ�ើរទ�ៅកាន់ផ�ើងទឹក ដ�ើម្បីទ�ៅលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកបានទេ ទឹកថ្នាំ
អនាម័យជូតសម្អាតដៃ ឬក្រដាសជូតដៃប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី អាចជាជម្រើសឆាប់រហ័សមួយ។
°° ព្យាយាមក្អក ឬកណ្តាស់ទ�ៅក្នុងកែងដៃរបស់អ្នក ឬក្រដាសអនាម័យ ជាជាងទ�ៅក្នុងដៃរបស់អ្នក
ហ�ើយត្រូវប្រាកដថា ត្រូវប�ោះច�ោលក្រដាសអនាម័យន�ោះទ�ៅក្នុងធុងសំរាម។
°° ប្រាកដថាភ្ញៀវត្រូវលាងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេ ឬប្រើទឹកថ្នាំអនាម័យជូតសម្អាតដៃ។
°° ន�ៅពេលលាងសម្អាត ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ល�ើវត្ថុដែលចាប់កាន់ជាញឹកញាប់
ដូចជាឧបករណ៍បញ្ជាបិទប�ើកពីចម្ងាយ ដៃទ្វារ ក្បាលម៉ាស៊ីនទឹក និងទូរស័ព្ទ។
• នេះគឺជាពេលវេលាតានដ៏តឹង សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនន�ៅក្នុងសហគមន៍របស់យ�ើង។
សម្រាប់គន្លឹះជំនួយដ�ើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់អ្នក សូមចូលម�ើល៖
www.beyondblue.org.au/the-facts/looking-after-your-mentalhealth-during-the-coronavirus-outbreak
• សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត និងដំបូនមា្ នអំពីវីរុសកូរ៉ូណា សូមចូលម�ើលវ៉ិបសៃថ៍របស់
ក្រសួងសុខាភិបាល៖ www.health.gov.au/news/health-alerts/novelcoronavirus-2019-ncov-health-alert
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National Dementia Helpline 1800 100 500
ស្វែងរកយ�ើងតាមអនឡាញ៖ dementia.org.au

សម្រាប់ជំនួយភាសា ទូរស័ពល្ទ េខ
131 450
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សន្លឹកជំនួយ 1
សម្រាប់អ្នកថែទរាំច្្បង
• វាជាការសំខាន់ដ�ើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងឱ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើទ�ៅបានន�ៅពេលនេះ។
អ្នកប្រហែលជាមិនអាចមានភ្ញៀវមកលេងសួរសុខទុក្ខទេ ក៏ប៉ុន្តែការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ
និងក្រុមគ្រួសារតាមទូរស័ព្ទ ឬ Facetime អាចជួយបាន។
• យ�ើងដឹងហ�ើយថាសកម្មភាពសង្គម និងកម្មវិធីថែទាំបណ្តោះអាសន្នជាច្រើនត្រូវបានលុបច�ោល
ឬមានកំណត់ក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ ល�ើកលែងតែអ្នក ឬបុគ្គលដែលអ្នកថែទាំត្រូវបានតម្រូវឱ្យដាក់
ខ្លួនន�ៅដាច់ពីគេ អ្នកអាចយល់ថាវាមានប្រយ�ោជន៍ក្នុងការរ�ៀបចំថ្ងៃរបស់អ្នក ហ�ើយដាក់បញ្ចូល
សកម្មភាពដែលអ្នក និងបុគ្គលដែលអ្នកថែទាំឱ្យមានភាពរីករាយ។ អ្នកអាចកំណត់ពេលវេលា
ដ�ើម្បីដ�ើរលេង ឬចំណាយពេលន�ៅក្នុងសួនច្បារ ទូរស័ព្ទទ�ៅលេងមិត្តភក្តិ ឬសមាជិកគ្រួសារ
ស្តាប់ចម្រៀង អាន ឬម�ើលកម្មវិធីទូរទស្សន៍ ឬខ្សែភាពយន្ត។ បណ្ណាល័យជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តាលី
ក៏មានស�ៀវភ�ៅអេឡិចត្រូនិច និងស�ៀវភ�ៅថតជាសម្លេងមួយចំនួនដែរ ដែលអាចរកបានតាម
អនឡាញ (www.dementia.org.au/library)។
• ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យដាក់ខ្លួនន�ៅដាច់ពីគេ ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលដែលអ្នកថែទាំមិនរស់ន�ៅជាមួយ
អ្នកទេ មានកិច្ចការខ្លះៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដ�ើម្បីបន្តគាំទ្រពួកគេ។
°° វាអាចមានប្រយ�ោជន៍ក្នុងការសរសេរចេញនូវផែនការសកម្មភាពថែទាំ ប្រសិនប�ើមានមនុស្ស
ផ្សេងៗគ្នាចែករំលែកទំនួលខុសត្រូវដ�ើម្បីថែទាំ។ នេះនឹងធានាថាសកម្មភាពត្រូវបានធ្វើឡ�ើង
ដ�ោយមិនផ្លាស់ប្តូរ ហ�ើយសមស្របនឹងបុគ្គលម្នាក់ៗ។ (www.dementia.org.au/
about-dementia/i-am-a-carer-family-member-or-friend/
activities-for-people-with-dementia)
°° ការរក្សាប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ Facetime ឬ Skype អាចជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយ
ដ�ើម្បីបង្ហាញបុគ្គលរស់ន�ៅជាមួយជំងឺវង្វេងស្មារតី ថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំព�ោះពួកគេ។
• ទាក់ទងមក ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី លេខ 1800 100 500
ហ�ើយល�ើកទឹកចិត្តអ្នកថែទាំដទៃទ�ៀតឱ្យធ្វើដូចគ្នា។

សម្រាប់មកុ្មគួសរារ ្ិត្តភក្តិ ឬអ្នកជិត្រាង
• កុំទ�ៅលេងសួរសុខទុក ប្រសិនប�ើអ្នកមានសញ្ញាណាមួយ ឬរ�ោគសញ្ញានៃជំងឺ។
• សួរនាំថាត�ើអ្នកអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្តេច។ ប្រសិនប�ើអ្នកស្គាល់នរណាម្នាក់រស់ន�ៅជាមួយជំងឺ
វង្វេងស្មារតី ដែលកំពុងដាក់ខ្លួនឱ្យន�ៅដាច់ពីគេ អ្នកអាចជួយបំពេញភារកិច្ចនានា ដូចជាការទ�ៅផ្សារ
ទិញឥវ៉ាន់ ការទ�ៅយកថ្នាំពេទ្យ ឬយកស�ៀវភ�ៅ ឬយកល្បែងផ្គុំរូបទ�ៅដាក់ន�ៅបណ្ណាល័យ។
• កន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ជាច្រើនប្រហែលជាត្រូវបិទ ហ�ើយដាក់កម្រិតភ្ញៀវក្នុងការឆ្លើយតបទ�ៅនឹង
វីរុសកូរ៉ូណា។ នីតិវិធីទាំងនេះត្រូវបានដាក់ន�ៅនឹងកន្លែង ដ�ើម្បីការពារអ្នករស់ន�ៅតាមលំន�ៅដ្ឋានពី
ភ្ញៀវដែលអាចផ្ទុកវីរុស ក៏ប៉ុន្តែក្នុងភាពជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ វាអាចពិបាកប្រសិនប�ើអ្នកមិនអាច
ទ�ៅជួបមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកស្ថិតន�ៅក្នុងស្ថានភាពនេះ អ្នកអាចដឹងថាវា
មានប្រយ�ោជន៍៖
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° ប្រសិនរ្រើអ្នកអញាចមករលង សូមរកសែញាគម្ញាតសង្គម១.៥ខម៉បត។
្ម
ើបញានរនៅកនុ្ងផ្ទះ ដូចជញាកញារផញាត់ពណ៌ ទសសែនញាវដ្តី កញារ្រត់វត្ថុ
° យកសកមភញាពខដលអញាចរធ្
កញារផរផ្គ
្គូ ងរបសោមរជើង ខខសែភញាពយន្ត និងរសៀវរភៅ។
ី ករគ រដើម្លី្រងហញាញថញាអ្នកកំពុងគិតអំពី
° ប្រសិនរ្រើអ្នកមញានកូនៗ សូមយកគំនូរ ឬស្នញានដសិល្បៈពពួ
ពួករគ។
° រកសែញាទំនញាក់ទំនង។ ប្រសិនរ្រើអ្នកមិនអញាចរទៅរលង្រុគ្គលរនោះបញានរទ សូមរកសែញាទំនញាក់ទំនងតញាម
ទូរស័ព្ទ នប្រសណយ៍
ី អុលីរម៉ល FaceTime ឬ Skype។ សូមឱ្យ្រុគ្គលរនោះដឹងថញាអ្នកកំពុងគិត
អំពីពួករគ រហើយរលើកទឹកចិត្តអ្នកដនទរទៀតឱ្យរធ្ើដូរច្នោះខដរ។
បី លបញានព័ត៌មញានទញាន់្រច្នុ្រ្ន្នភញាពជញាប្រចញាំឬរទ
° សួរ្រុគ្គលិកថញារតើពួករគអញាចរកសែញាអ្នក រដើម្ទទួ
ប្រសិនរ្រើមនុសសែជញាទលីបសឡញាញ់រ្រស់អ្នកខដលមញានជំងឺវរង្ងស្ញារតី មិនអញាចទញាក់ទងបញានតញាម
ទូរស័ព្ទ។
អ្នក
ី កផ្តល់រសវញាកមរ្រស់
្ម
° ប្រសិនរ្រើអ្នកមញានកញារបពួយបញារម្ភអំពីកញាររឆ្ើយត្ររទៅនឹងវីរុសកូរ៉ូណញា ពអ្ន
សូមនិយញាយរទៅកញាន់ពួករគជញាមុន។ ប្រសិនរ្រើអ្នកមិនរពញចិត្តនឹងកញាររឆ្ើយត្ររ្រស់ពួករគរទ
សូមទញាក់ទងមក គណបៈកមកញារបតួ
តពិនិត្យគុណភញាព និងសុវត្ថិភញាពកញារខថទញាំមនុសសែចញាស់
្ម
www.agedcarequality.gov.au/making-complaint

ត�
ើ ុំ្ញ
ខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី លេខ 1800 100 500 របស់អង្គការជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តា
លី អាចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីវីរុសកូរ៉ូណា។ យ�ើងក៏អាចផ្តល់គន្លឹះជំនួយជូនអ្នកបានដែរ ប្រសិនប�ើ
អ្នកយល់ឃ�ើញថាពិបាកនឹងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីវីរុសកូរ៉ូណា ។
យ�ើងមិនផ្តល់ដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តជាលក្ខណៈបុគ្គលទេ ទ�ោះយ៉ាងណាក្តី យ�ើងអាចណែនាំអ្នកទ�ៅកាន់
សេវាកម្មផ្សេងទ�ៀត និងផ្តល់ការគាំទ្រ។

គំនិតនរានរាសម្រាប់វិធីនដ្្បី
ើ ឱ្យកនងផុ
្ល តនពលនវលរាករារដរាក់្្លួនឱ្យននៅដរាច់ពីនគ
• ការរក្សាឱ្យមានសកម្មតាមដែលអាចធ្វើទ�ៅបានគឺមានសារៈសំខាន់។ សាកល្បងធ្វើលំហាត់ប្រាណ
ថ្នមៗមួយចំនួន ទាំងន�ៅល�ើក�ៅអី ឬន�ៅជុំវិញផ្ទះ។
• ដាក់ផែនការន�ៅនឹងកន្លែងដ�ើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដ៏ទៃក្នុងគ្រាលំបាកនេះ វាប្រហែលជា
ចាំបាច់ត្រូវការធ្វើតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈវីដេអូ។
• ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពន�ៅផ្ទះដូចជាការអានស�ៀវភ�ៅ និងទស្សនាវដ្តី លេងល្បែងផ្គុំរូប
ការស្តាប់តន្ត្រី ការចាក់/ប៉ាក់ ការម�ើលទូរទស្សន៍ និងការស្តាប់វិទ្យុអាចជួយបាន។
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• ពិចារណាបទពិស�ោធន៍ការទទួលបានអារម្មណ៍ដូចជាការធ្វើម៉ាស្សាដៃ ក និងជ�ើង ការត្រដុសសក់
ការហិតក្លិនផ្កាពីសួនច្បាររបស់អ្នក ឬការកកាយប្រអប់រកម�ើលវត្ថុដែលបុគ្គលន�ោះចាប់អារម្មណ៍។
• ហេតុអ្វីមិនសាកល្បងបញ្ចេញការប៉ិនប្រសប់ខាងសិល្បៈ? សម្រាប់គន្លឹះជំនួយអំពីសិល្បៈន�ៅផ្ទះ
សូមចូលម�ើលសន្លឹកជំនួយរបស់យ�ើង៖ www.dementia.org.au/files/helpsheets/
Helpsheet-TipsToAssistSocialEngagement04-TipsForArtAtHome_
english.pdf
• ប្រសិនប�ើអ្នកមានថេប្លេត iPad (អាយភែត) ឬ Android អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធី A Better
Visit។ កម្មវិធី A Better Visit មានលក្ខណៈពិសេសនៃហ្គេមមួយចំនួនដែលមានអ្នកលេង
ពីរនាក់ ដូចជា Tic Tac Tango, Marble Maze (ទីខ្វាត់ខ្វែងថ្មពពាល) និង Gone Fishing
(ចេញទ�ៅស្ទូចត្រី) ដែលបានរចនាឡ�ើងដ�ើម្បីបង្កើនការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងសម្របសម្រួលអន្តរ
កម្មសង្គមជាវិជ្ជមានរវាងមនុស្សដែលមានជំងឺវង្វេងស្មារតី អ្នកថែទាំ និងក្រុមគ្រួសារ។
• បណ្ណាល័យជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តាលី មានស�ៀវភ�ៅអេឡិចត្រូនិច និងស�ៀវភ�ៅថតជាសម្លេងមួយ
ចំនួនដែលអាចរកបានតាមអនឡាញ។ រុករកស�ៀវភ�ៅល្អៗតាមអនឡាញរបស់យ�ើងថ្ងៃនេះ៖
www.dementia.org.au/library
• មានវិធីជាច្រើនទ�ៀតផងដែរដ�ើម្បីរុករកពិភពល�ោក ដ�ោយមិនចាំបាច់ចាកចេញពីគ្រែ។ សារមន្ទីរ
ឧទ្យាន និងសួនសត្វជាច្រើន មានសម្រាប់រុករកដែលម�ើលឃ�ើញដូចជាក់ស្តែង។ កន្លែងជាច្រើន
ដ�ើម្បីជ្រើសរ�ើសមាន៖
្ )
°° អ្នកស្រឡាញ់សិល្បៈ និងវប្បធម៌អាចទស្សនាសារមន្ទីរ Guggenheim ដ�ើរលេង (និមមិត
តាមឧទ្យានជាតិ ឬទស្សនាប្រាសាទ Taj Mahal។ សូមអរគុណដល់កម្មវិធីសិល្បៈ និងវប្បធម៌
របស់ Google៖ https://artsandculture.google.com/
°° មហ�ោស្រព Metropolitan ន�ៅទីក្រុងញូវយ៉ក កំពុងផ្សាយការសម្តែងទាំងស្រុងតាមអនឡាញ
ដ�ោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នកអាចម�ើលន�ៅតាមវ៉ិបសៃថ៍របស់ពួកគេ៖ www.metopera.org/
user-information/nightly-met-opera-streams/
°° ដ�ើរន�ៅជុំវិញ Disney World និង Disneyland ដ�ោយប្រើផែនទី Google Maps។
– ចូលម�ើល Disney World ន�ៅ Orlando រដ្ឋហ្វ័រីដា ន�ៅទីនេះ៖
https://disneyparks.disney.go.com/blog/2018/03/disney-parkslaunches-first-ever-360-degree-panoramas-on-google-streetview/
– ចូលម�ើល Disneyland ន�ៅ Anaheim រដ្ឋកាលីហ្វ័រន�ៀ ន�ៅទីនេះ៖
www.google.com/maps/@33.8120336,-117.9189703,3a,30y,
347.32h,92.38tdata=!3m6!1e1!3m4!1sDelpK5A-dz6kI1K_2fSXww!
2e0!7i13312! 8i6656
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°° ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងស្វែងរកភាពរំភ�ើប និងដំណ�ើរផ្សងព្រេង អ្នកក៏អាចជិះរទេះឡ�ើងចុះ
rollercoaster បែបជាក់ស្តែងផងដែរ។ មានរទេះឡ�ើងចុះបែបជាក់ស្តែងជាច្រើនន�ៅល�ើ
YouTube។ រុករកវីដេអូមួយចំនួនន�ៅទីនេះ៖ www.youtube.com/channel/
UCgQRLYCo3ddB7hE6neK053A
្ ្លះន�ៅក្នុងសួនសត្វ
°° អ្នកអាចម�ើលឃ�ើញកូនសត្វខ្លារខិនព្រិល និងសត្វភេនឃ្វីនកំពុងធ្វើអវីខ
ម៉ែលប៊ន និងសួនសត្វ Werribee Open Range Zoo ដ�ោយម�ើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់
ពួកគេ៖ www.zoo.org.au/animal-house
°° ប្រសិនប�ើអ្នកនិយមចូលចិត្តសត្វន�ៅក្រោមទឹក អ្នកក៏អាចម�ើលឃ�ើញការផ្សាយផ្ទាល់បានដែរពី
អាងចិញ្ចឹមត្រី Monterey Bay Aquarium ន�ៅរដ្ឋកាលីហវ័រ្ ន�ៀ សហរដ្ឋអាមេរិក
ដ�ើម្បីម�ើលសត្វត្រីចាហួយ (jellyfish) និងអណ្តើកសមុទ្រ៖
www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
សម្រាប់ដំបូន្មានបន្ថែមសូមទាក់ទង ខ្សែទូរស័ពខ្ទ ្សែទូរស័ព្ទជំនួយជាតិអំពីជំងឺ
វង្វេងស្មារតី របស់យ�ើង តាមទូរស័ព្ទលេខ 1800 100 500។
មជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអំពីជំងឺវង្វេងស្មារតី មានកម្មវិធីអប់រំជាច្រើនដ�ើម្បីជួយអ្នក
ផ្តល់ការថែទាំមនុស្សចាស់ ដ�ោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលបានល�ើកឡ�ើងខាងល�ើ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង 1300 DEMENTIA។

ព័ត៌មានខាងល�ើបានផ្អែកល�ើព័ត៌មានដែលផ្តលដ�
់ ោយអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិន (ADC) និងចែករំលែក ដ�ោយអង្គការ
ជំងឺ Alzheimer អន្តរជាតិ។ អ្នកអាចរកឃ�ើញបទបង្ហាញពេញលេញន�ៅទីនេះ៖ www.alz.co.uk/news/covid-19sharing-experience-and-advice-from-adis-member-association-in-china
ស្ថានភាពជំងឺវីរុសកូរ៉ូណាកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាការណែនាំប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយប្រហែលជាមិន
សមស្របសម្រាប់គ្រប់សថា្ នភាពទាំងអស់ទេ។ ដ�ើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា សូមចូលម�ើលវ៉ិបសៃថ៍
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
អង្គការជំងឺវង្វេងស្មារតីអូស្រ្តាលី (Dementia Australia) សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការជំងឺ Alzheimer អន្ដរជាតិ
និងអង្គការជំងឺ Alzheimer ចិន ចំព�ោះដំបូនមា្ នរបស់ពួកគេក្នុងរ�ៀបចំសន្លឹកព័ត៌មានជំនួយនេះ។
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