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ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
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 ານຕາບອດ
ແລະເດັກນ້ອຍ.ພວກເຮົາເກັບກຳບັນຊີລາຍຊື່ອົງການຈັດຕັ້ງແລະສິ່ງພິມທີ່ກວມເອົາຫົວຂໍ້ພາຍໃນປຶ້ມຫົວນີ້ແລະ
ພວກເຮົາພະຍາຍາມສັງລວມເອົາທຸກພາກສ່ວນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກເຂົ້າມາໃສ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້.ເອກະສານແລະສິ່ງ
ພິມຈຳນວນຫນຶ່ງແມ່ນງ່າຍໃນການດັດປັບແລະຍັງມີແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດນຳ.

ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ
ມູນນິທິເພື່ອເດັກຕາບອດ
BlindBabiesFoundation
5016MissionStreet
SanFrancisco,California94112,USA
Phone:(1)415-586-6140
fax:(1)415-568-6279
e-mail:bbfindfo@blindbabies.org
http//www.blindbabies.org
ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ແລະ ສິ່ງພິມ, ວີດີໂອ ແລະ
ຂໍ້ມູນສ ຳລັບ  ຄອບຄົ ວທີ່ມີເດັ ກອ່ອນ ແ ລະ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍທີ່
ຕາບອດ
ChristoffelBlindenmissionInternational
(CBMI)
Nibelunggenstrasse124,D-64625
Bensheim,Germany
Phone:(49)6251-131-0;fax:(49)625-131-165
e-mail:overseas@cbm-i.org
http//www.cbm-i.org
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຜ່າຕັດຕາ, ການບໍລິການຕາເຄື່ອນທີ່,
ສຸກສາລາປະຈຳບ້ານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການຝຶກ
ອົບຮົມໃນ94ປະເທດ.
ເຮເລັນແຄນເລີ້ອິນເຕີນາເຊິນແນນ
HelenKellerInternational
USA:90WestStreet,2ndfloor
NewYork,NewYork10006,USA
Phone:(1)212-766-5266
Africa:P.OBox11728,Niamey,Niger
e-mail:hkiniger@intnet.ne
phone:(227)75-33-14
Asia:jl.BungurDalam23A
Kemang,Jakarta12730,Indonesia
Phone:(62)21-719-8147
ຝຶກອົບຮົມຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນໃນບັນດາຊຸມຊົນກຳລັງພັດທະ
ນາໃນໂຄງການເຮັດສວນປູກຜັກແລະຫມາກໄມ້ເພື່ອປ້ອງ
ກັນການຕາບອດ.
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ໂຄງການຮິວຕັນແລະເປີກິນ
Hilton/PerkinsProgram
PerkinsSchoolfortheBlind
175N.BeaconSt.
Watertown,Massachusetts02472,USA
Phone:(1)617-972-7220,
fax:(1)617-923-8076
e-mail:collinsm@perkins.pvt.k12.ma.us
ໂຄງການນີ້ແມ່ນສະຫນອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການ
ສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການພັດທະນາເດັກພິການຊ້ຳຊ້ອນ
ດ້ານຕາບອດ ແລະ ເດັກຫູຫນວກ ໃນບັນດາປະເທດກຳລັງ
ພັດທະນາ.
ໄລຮາວອິນເຕີນາເຊິນແນນ
LighthouseInternational
111East59Street
NewYork,NewYork10022,USA
PhoneintheUSA:800-829-0500
PhoneoutsideUSA(1)212-821-9200
Fax:212-821-9707
e-mail:info@lighthouse.org
http//www.lighthouse.org
ມີຂໍ້ມູນການພິມເປັນພາສາອັງກິດອອນລາຍ ທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຫລາຍຊະນິດ.
ສະມາຄົມຕາບອດແຫ່ງຊາດ(ສຕຊ)
NationalAssociationsfortheBlind(NAB)
11KhanAbdulGaffarRoad
WorliSeaFace,Mumbai400025,India
Phone:(91)22-493-6930
http//www.commercenetindia.com/nab/
ມີສາຂາໃນ18ລັດແລະ64ເມືອງໃນອິນເດຍ
ສະຫນອງການສກ
ຶ ສາ,ການຟນ
ື້ ຟ
 ,ູ ການຝກ
ຶ ອ
ບ
ົ ຮົມແລະໂຄງ
ການສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສຕ່າງໆ
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ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ພະແລນອິນເຕີນາເຊິນແນນ
PLANInternational
ChobhamHouse
ChristchurchWay,Woking
SurreyGU211JG,UK
Phone:(44)1483-755155
Fax:(44)1483-756505
ຮ່ວ ມມືໃນກ ານເຮັ ດວຽກກັບຊຸ ມຊົນ ແ ລະ ຄອບຄົ ວ ໃ ນ
40 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໃນການສະຫນອງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ ແລະ
ການບໍລິການຕ່າງໆ.ປະຈຸບັນPLAN’sມີໂຄງການໃຫ້ທຶນ
ສະຫນັບສະຫນູນເດັກນ້ອຍປະມານຫນຶ່ງລ້ານຄົນ.
ສະຖາບັນໂຣຢັນແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນຕາບອດ
RoyalNationalInstitutefortheBlind(RNIB)
224GreatPortlandStreet
LondonW1N6AA,UK
Phone:(44)020-7388-1266
fax:(44)020-7388-2034
e-mail:helpline@rnib.org.uk
http//www.rnib.org.uk
ສະຖາບັນນີ້ມີຂໍ້ມູນດ້ານການພິມອອນລາຍແລະເຄືອຂ່າຍ
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ັ ນ
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ລ
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ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດ.
http:www.tiresias.org/agencies/agencies_a.htm
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ອົງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານສາຍຕາສາກົນ
SightSaversInternational
GrosvenorHall,BolnoreRoad,Hayway
Heath.WestSussexRH164BX,UK
Phone:(44)4-446600
fax:(44)4-446685
e-mail:scastle@sightsaversint.org.uk
http//www.sightsavers.org.uk
ອົ ງ ການນີ້ ໄ ດ້ ຮ່ ວ ມມື ກັ ບ  25 ປະເ ທດທົ່ ວ ໂ ລກ ໃນກ ານ
ສະຫນອງເຄືອ
່ ງມືໃ ນການຮກ
ັ ສາຕາ,ການຜ່າຕັດຕ
 າຕ,ໍ້ ການ
ສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ.
ສະຫະພັນຄົນຕາບອດໂລກ
WorldBlindUnion
ONCE-LaCoruna,18
28020Madrid,Spain
Phone:(34-1)571-36-85
fax:(34-1)571-57-77
e-mail:umc@once.es
http//www.umc.once.es
ອົງການນມ
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 ງັ້ ໃ ນທກ
ຸ ປ
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 ານຟນ
ື້ ຟ
 ,ູ ການສກ
ຶ ສາ,ການ
ຝຶກອົບຮົມ, ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ
ສ້າງລາຍຮັບ.

ສິ່ງພິມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
+ການແນະນຳແລະການນຳໃຊ້ເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບຄອບຄົວ
ແລະເດັກຍັງນ້ອຍ:
Dodson-Burke, Bonnie, and Hill, Everett W.
American Foundation for the Blind
P.O. Box 1020
Sewickley, Pennsylvania 15143 USA
phone in USA: 800-232-3044
phone outside the USA: (1) 412-741-0609
fax: (1) 412-741-0609

+ ຄວາມຕາບອດ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງເດັກ ໃນ
ໄວອ່ອນອາຍຸ:
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Warren, David H.

- ມູນນິທເພື
ິ ່ອຄົນຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

+ ປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ເດັກ ກ່ຽວກັບເດັກທີ່ມີບັນຫາ
ສາຍຕາ:
Holbrook, M. Cay, editor (395 pages, 1995)
Woodbine House, Inc.
6510 Bells Mill Rd.
Bethesda, Maryland 20817, USA
ປຶມ
້ ເຫຼມ
ັ້ ນີ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ພແ
ໍ່ ມ່ ແລະ ໃນການເບິງ່ ແຍງ

ດູ ແ ລລູ ກ ຂອງຕົ ນ ທີ່ ມີ ບັ ນ ຫາທາງສາຍຕາ ມັ ນ ໄດ້ ຮ ວບຮວມ

ເອົາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການກວດຫາສາເຫດ ແລະ ການປິ່ນປົວ,

ການປັບປຸງຄອບຄົວ ແລະ ການພັດທະນາເດັກ, ການສ້າງໂອກາດ
ໃນການສຶ ກ ສາຂອງເດັ ກ ພິ ກ ານຕັ້ ງ ແຕ່ ຕົ້ ນ , ການເຄື່ ອ ນໄຫວ
ແລະ ການວາງແນວທາງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກພິການ
ຫຼາຍຄົນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບອະນາຄົດ.
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+ເຕັ້ນນຳກັນເອົາແກ້ມແປະກັນ:
Meyers, Laura, and Lansky, Pamela
(33 pages, 1991)
- ສູນກາງເດັກຕາບອດ
P.O. Box 29159
4120 Marathon St.
Los Angeles, California 90029, USA
phone in USA: 800-222-3566;

+ບາດກ້າວທຳອິດ:

ປຶ້ມຄູ່ມື ໃນການ ສິດສອນເດັກນ້ອຍທີ່ ມີ ສາຍຕາຜິດ
ປົກກະຕິ.

-ສູນກາງເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ) (ປຶ້ມນີ້ມີ 203
ຫນ້າ, ປີ 1993)

ປຶ້ມນີ້ຂຽນດ້ວຍພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ ແລະ ເປັນປຶ້ມ
ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ມືອາຊີບທີ່ດູແລເດັກທີ່ມີບັນຫາ
ທາງສາຍຕາ ພ້ອມທັງມີຍຸດທະສາດໃນການສິດສອນດ້ວຍ.

phone outside USA: (1) 323-664-2153
fax: (1) 323-655-3828
e-mail: info@blindchildrenscenter.org

 ຄົນ
້ ຄວ້າລົງເລິກຍຸດທະສາດໃນການສົງ່ ເສີມການພົວພັນ
ທາງສັງຄົມໃນໄລຍະຕົ້ນ, ການພັດທະນາດ້ານພາສາ ແລະ
ການຫລິ້ນຕ່າງໆ.

+ດີ້ນຮົນສືບຕໍ່ໄປ:

ເປັນປຶມ
້ ຄ່ມື
ູ ໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີມີ
່ ສາຍຕາເສຍໄດ້
ເຕີບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປ.
Raynor, Sherry & Drouillard, Richard
(80 pages, 1996)
Blind Children’s Fund
4740 Okemos Road
Okemos, Michigan 48864-1637, USA
phone: (1) 517-347-1357
fax: (1) 517-347-1459
e-mail: blindchfnd@aol.com

+ເດັກຊາວບ້ານທີ່ພິການ:

ເປັນ ປຶ້ມ ຄູ່ ມື ສຳລັບ ພະນັກງານ ສາທາ ປະຈຳ ຊຸມ ຊົນ,
ພະນັກງານຟື້ນຟູ ແລະ ຄອບຄົວ
Werner, David (654 pages, 1999)
The Hesperian Foundation
1919 Addison St., Suite 304
Berkeley, California 94704, USA
phone in USA: 888-729-1796
phone outside the USA: (1) 510-845-4507
fax: (1) 510-845-0539
e-mail: bookorders@hesperian.org
http://www.hesperian.org

+ຊຸດກ່ຽວກັບເດັກໃນໄວອາຍຸຍັງນ້ອຍ


- ສະຖາບັນໂຣຢານ ເພື່ອຄົນຕາບອດແຫ່ງຊາດ
- ມູນນິທເພື
ິ ່ອຄົນຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)
ປຶ້ ມ ເຫຼົ່ າ ນີ້ ໃ ຫ້ ຂໍ້ ມູ ນ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການດູ ແ ລເດັ ກ

ທີພກ
ິ ານທາງສາຍຕາຕັງ້ ແຕ່ເກີດ ຈົນຮອດອາຍຸ 10 ປີ ປຶມ
້ ເຫຼາົ່
ນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທາງດ້ານການແພດ ແລະ


ເປັນ ປຶ້ມ ທີ່ ມີ ປະ ໂຫຍ ດຫລາຍ ແລະ ເປັນ ປຶ້ມ ທ່ີພໍ່ ແມ່
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ດີໃນການລ້ຽງດູເດັກໃນເບຶ້ອງຕົ້ນ
+ ການຊີ້ນຳ ແລະ ການຫລິ້ນເກມ ສຳລັບການສິດສອນໂຕ
ຫນັງສືສຳລັບຄົນກືກໃນການອ່ານ:
Olson, M.R. and Mangold, S. (1981)

 - ມູນນິທຄົ
ິ ນຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

ປຶ້ມນີ້ແມ່ນຂຽນຂຶ້ນສະເພາະຄູສອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຂໍ້

ມູນ ທີ່ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ ແກ່ ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ນຳ ອີກ. ເນື້ອ ໃນ ກວມ
ເອົາ ກິດຈະກຳກ່ອນໄວຮຽນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານໃນການອ່ານ

ພາສາໂຕນູນ ຫລື ພາສາຕາຄົນບອດ.
+ວິທີການລ້ຽງລູກຕາບອດ:


ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານສຸຂະພາບ, ແນະນຳການດູແລ, ຂໍ້ມູນ

ການສຶກສາສຳລັບຊ່ຽວຊານທີ່ເຮັດວຽກກັບເດັກທີ່ມີບັນຫາ

ທາງສາຍຕາ, ຂໍ້ມູນໃນການຫຼິ້ນ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມ
ສຳຄັ ນ ຂອງການສຶ ກ ສາການເຄື່ ອ ນໄຫວຂອງເດັ ກ ພິ ກ ານ
ທາງສາຍຕາ.

+ວິທີການສູ້ຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ພໍລອດຕາຍ:


Swallow, R. and Huebner, K.M. (1987)

- ມູນນິທເພື
ິ ່ອເດັກຕາບອດ ອະເມຣິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

Armenta-Schmitt, Fernanda (50 pages, 1998)
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ເປັ ນ ປຶ້ ມ ຄູ່ ມື ໃນ ການ ທັ ກ ສະ ເອກະລາດ ສຳລັ ບ ເດັ ກ

ຕາບອດ ແລະ ເດັກທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາ

+ພໍ່ເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ:

 - ສູນເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)
ການຫຼິ້ນທີ່ສຶ ບ ທອດມາແຕ່ ປູ່ຍ າຕາຍາຍ ແລະ ຄວາມ
ເປັ ນ ຫ່ ວ ງເປັ ນ ໄຍ ຂອງປູ່ ຍ າຕາຍາຍໃນການລ້ ຽ ງດູ ເ ດັ ກ ພິ
ການທາງສາຍຕາ.

Fichtner, Dorothea (64 pages, 1979
Christoffel Blindenmission,
Nibelungenstrasse 124
D-6140 Bensheim 4, Germany



ປຶ້ມ ຫົວ ນີ້ ແມ່ນ ຂຽນ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ພໍ່ ແມ່ ແລະ ສຸມ ໃສ່ ການ

ສິ ດ ສອນ ທັ ກ ສະ ທີ່ ຈຳ ເປັ ນ ໃຫ້ ແກ່ ເດັ ກ ທີ່ ມີ ບັ ນ ຫາ ດ້ າ ນ
ສາຍຕາ.

6/9/2554 17:24:07

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
+ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ:


ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ນ ໃນການເອົາໃຈໃສ່

ກິດຈະກຳປະຈຳວັນທາງສັງຄົມ ສຳລັບເດັກອ່ອນທີ່ມີບັນຫາ

+ຢື້ຫາ,ຂວ້ຳຄານ,ຍ່າງ...ມາພາກັນເຄື່ອນໄຫວ:


ທາງສາຍຕາ.

Chen, Deborah, Friedman, Clare T., and
Calvello, Gail (44 pages, 1990)
American Printing House for the Blind
P.O. Box 6085
Louisville, Kentucky 40206-0085, USA
phone in the USA: 800-223-1839
phone outside the USA: (1) 502-895-2405
e-mail: aph@iglou.com
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Simmons, Susan, and O’Maida, Sharon
(24 pages, 1993)

- ສູນເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

ຍຸດທະສາດໃນການອ້ມ
ູ ຊູເດັກພິການສາຍຕາໃຫ້ມີການ

ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສົ່ງເສີມການແນະນຳເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.
+ການລ້ຽງດູເດັກກ່ອນໄວຮຽນ:


ຄຳແນະນຳໃນການລ້ຽງດູເດັກທີມີ
່ ບັນຫາສາຍຕາ ແລະ

ເດັກຕາບອດ.

Ferrell, Kay Alicyn (28 pages, 1984)

+ຮຽນໃນການຫລິ້ນ:

ເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບເດັກສາຍຕາບໍ່ດີ ໃນການຮຽນ
ຮູ້ກ່ອນໄວຮຽນ
Recchia, Susan (12 pages, 1987)

- ສູນເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)
ສະ ເຫ ນີ ກ່ຽ ວ ກັ ບ ກິ ດ ຈະກຳ ຂອງ ເດັ ກ ທີ່ ມີ ບັ ນ ຫາ ສາຍ
ຕາກ່ອນໄວຮຽນ.
+ບັນດາບົດຮຽນກ່ຽວກັບເດັກທີ່ຕາບອດ:


ການພັດທະນາການ ແລະ ການເຂົ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເດັກ

ໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ.

Brambring, Michael (147 pages, 1993)

- ກອງທຶນເພື່ອເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)



- ມູນນິທເດັ
ິ ກຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)
ປຶມ
້ ຫົວນີຈ
້ ະຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເບິງ່

ແຍງເດັກທີ່ພິການທາງສາຍຕາ ແລະ ການໃຫ້ຄຳຕອບກ່ຽວ

ກັ ບ ຄຳຖາມ ທີ່ ປ າກົ ດ ເຫັ ນ ເລື້ ອ ຍໆ ວິ ທີ ກ ານຄິ ດ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ການປັ ບ ປຸ ງ ສະພາບແວດລ້ ອ ມຂອງເດັ ກ ໃນການຕອບສະ

ໜອງຄວາມຕ້ ອ ງການຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ວິ ທີ ເ ລື ອ ກ
ລະບົບການສຶກສາໄລຍະຕົ້ນໃຫ້ເດັກພິການໄດ້ມສ
ີ ່ວນຮ່ວມ.


+ອອກຢ້ຽມຢາມແລະສອນ:


ເປັນໃນການລ້ຽງດູເດັກທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາ ແລະ ເດັກພິການ
ຊ້ຳຊ້ອນ.

Ferrell, Kay Alicyn (176 pages, 1985)

ເປັນປຶ້ມທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງປະສົບການຂອງຄອບຄົວ

- ມູນນິທເດັ
ິ ກຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

ທີ່ລ້ຽງ ດູລູກ ສາວ ທີ່ ຕາບອດ ແລະ ເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບ ການຊ່ວຍ
ເຫລືອຈາກມືອາຊີບໃນການເຂົ້າກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ເດັກຍັງນ້ອຍ.

ກ່າວກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍທີ່ຂຽນພົວພັນກັນລະຫວ່າງ ຄອບຄົວ
ຂອງເດັກ ແລະ ຜ້ເປັ
ູ ນມືອາຊີບ ໃນການພັດທະນາການຂອງ
ເດັກ.



Latham, M.D. (1977)

- ກອງທຶນເພື່ອເດັກຕາບອດ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)
ປຶ້ມນີ້ເປັນປຶ້ມແນະນຳທີ່ດີເລີດໃນການຊີ້ນຳວິທີການສູ້

ຊົນ ສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.



+ເຄື່ອນໄຫວໄປກັບຂ້ອຍ:


Hug, Doris; Chernus-Mansfield, Nancy,
and Hayashi, Dori (12 pages, 1987)



- ສູນເດັກຕາບອດ (ດັ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ)

ວິທີ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ດ້ານ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ

ຂອງເດັກທີ່ມສາຍຕາ
ີ
ພິການ.
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ປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ແນະນຳບົດຮຽນຕົວຈິງໃນການລ້ຽງດູເດັກ

ທີ່ມີສາຍຕາພິການ ແລະ ມີການຕອບບັນຫາທີ່ມັກເກີດກັບ

ເດັກ. ນອກນີ້ ຍັງມີແງ່ຄດ
ິ ໃນການປັບຕົວຂອງເດັກໃຫ້ເຂົາ້ ກັບ

ສະພາບແວດລ້ອມ ເພືອ
່ ໃຫ້ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ

ບອກວິທຊອກ
ີ
ຫາໂຄງການທີໃຫ້
່ ການສຶກສາແກ່ເດັກຍາມຍັງ

+ຊຸກດັນ:


ເປັນປຶ້ມກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ພໍ່ແມ່ທີ່ມີຄວາມຈຳ

ນ້ອຍອີກ.

+ສະແດງໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ນຳແນ່:


ເປັນປຶມ
້ ຄູມ
່ ສຳລັ
ື
ບຜູເ້ ປັນພໍແມ່
່
ຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ທີ່ມີບັນຫາສາຍຕາ ແລະ ເດັກຕາບອດ.






Brennan, Mary (56 pages, 1982)

- ມູນນິທເດັ
ິ ກຕາບອດ ອາເມລິກາ (ທີຢ່
່ ູຂ້າງເທິງ)

ປຶມ
້ ຫົວນີ້ ແນໃສ່ສອນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ຜູເ້ ປັນ

ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນມືອາຊີບໃນການຊ່ວຍເຫລືອເດັກກ່ອນ

ໄວ ຮຽນ ໃຫ້ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ເປົ້າ ຫມາຍ ຕາມ ອາຍຸ ສົ່ງ ເສີມ ສາຍ
ພົວພັນທາງສັງຄົມ, ປັບປຸງຄວາມຊຳນິຊຳນານ ແລະ ໃຫ້ຮັບ
ຮູ້ປະສາດ ສຳນຶກ ແລະ ໃຫ້ຮຽນຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນຊີວິດ
ປະຈຳວັນ.

6/9/2554 17:24:08

192 ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
+ຢືນຢູ້ດ້ວຍລຳແຄງຕົນເອງ:

La Prelle, Lori Lynne (36 pages, 1996)

- ສູນເດັກຕາບອດ (ດັ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ)
ເປັນປຶມ
້ ຄ່ມື
ູ ໃນການແນະນຳແບບງ່າຍໆ ກ່ຽວກັບການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງເດັກກ່ອນໄວຮຽນທີມີ
່ ບັນຫາທາງສາຍຕາ ມີ
ເຄືອ
່ ງມືທີສາມາດ
່
ດັບປັບແບບງ່າຍໆ ຕາມຈຸດພິເສດຂອງແຕ່
ລະບຸກຄົນ.

+ລົມກັບຂ້ອຍແນ່:





ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກຕາບອດ.
Kekelis, Lee, and Chernus-Mansfield,
Nancy (36 pages, 1996)

- ສູນເດັກຕາບອດ (ດັ່ງມີທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງ)

ປຶມ
້ ນີ້ ມີຍດ
ຸ ທະສາດທີມີ
່ ຜົນດີໃນການສືສ
່ ານກັບເດັກທີ່

ມີບັນຫາທາງສາຍຕາ.

ຄະນະຈັດທຳປຶ້ມ“ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຕາບອດ”ສະບັບແປເປັນພາສາລາວ
+ທີ່ປຶກສາໂຄງການ:
Charles Carroll
ອາສາສະໝັກປະຈຳວາລະສານ
ວັນນະສິນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ
ວັດທະນະທຳ
Email : ccarrollphd@gmail.com
+ບັນນາທິການ:
ໂອທອງ ຄຳອິນຊູ

ຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ
ວາລະສານ ວັນນະສິນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 99555509

+ພິສູດອັກສອນ:

ສິນສະຫວັນ ເຄື່ອງເທພາລິດ

ຮອງຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ
ວາລະສານ ວັນນະສິນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 77875657

+ແປເປັນພາສາລາວ:
ສີລິ ສຸວັນນາສີ

ອຳນວຍການສູນສຶກສາທາງໄກ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສ.ປ.ປ.ລາວ)
ໂທລະສັບ : (856-21) 770291
ມືຖື : (856-20) 55407799

ອີແມວ : siri.souvannasy@yahoo.com

+ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ:
ທອງເດືອນ ທຳມະວົງ

ຫົວໜ້າຂະແໜງເຕັກນິກອອກແບບ-ຈັດໜ້າ
ວາລະສານ ວັນນະສິນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 212425

ມືຖື : (856-20) 55604925, 96127664
ອີແມວ : Thongdeuanethammavon@ yahoo.
com

+ປະສານງານການພິມ:
ສົມພອນ ທຸມມາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າອຳນວຍການ ແລະ ບັນນາທິການ
ວາລະສານ ວັນນະສິນ

ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 22003313

+ຈັດຈຳໜ່າຍ:

ພູຂົງ ພິມມະສອນ

ພະນັກງານວິຊາການ ວາລະສານ ວັນນະສິນ
ໂທລະສັບ : (856-21) 212425
ມືຖື : (856-20) 22228086

ຈັດພິມໂດຍ: ສຳນັກພິມນັກປະພັນລາວ
ພິມທີ່ : ໂຮງພິມປະຊາຊົນ
ພິມຄັ້ງທີ : I
ຂະໜາດພິມ : 18.415 X 24.765 Cm
ຈຳນວນພິມ : 1.000 ຫົວ
ເລກທະບຽນພິມ : 130 ພຈ 20062011
ISBN : 978-9932-408-07-8
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ບັນຊີຫນັງສືຕ່າງໆຈາກມູນນິທິເຮສະເປີລຽນ
ເຂດຖິ່ນທີ່ບໍ່ມີຫມໍປົວພະຍາດ: ຂຽນໂດຍ ເດວິດ ແວກເນີ (David Werner) ແລະ ເຈນ ແມັກຊະແວນ
(Jane Maxwell) ເປັນປຶ້ມຄູ່ມືທີ່ຖືກນຳໃຊ້ແພ່ຫລາຍໃນທົ່ວໂລກ ເພາະປຶ້ມຫົວນີ້ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນ
ແລະ ມີຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍໃນການ ວາງມະຕິພະຍາດ, ການປິ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ ພະຍາດທົ່ວໄປ.
ສິງ່ ສຳຄັນພິເສດແມ່ນແນໃສ່ໃນການປ້ອງກັນບັນຫາສຸຂະພາບ ລວມທັງການຮັກສາຄວາມສະອາດ, ການ
ກິນອາຫານທີສົ
່ ມບູນ ແລະ ການສີດຢາປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ. ຜ້ຂຽນ
ູ
ໄດ້ເນັນ
້ ຫນັກກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ
ຊາວບ້ານທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເອງ. ປຶ້ມນີ້ມີ 512 ຫນ້າ.
ເຂດທີ່ບໍ່ມີຫມໍປົວແຂ້ວ: ຂຽນໂດຍ: ເມີເຣ ດິກຊັນ (Murray Dickson) ເພິ່ນ ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການ
ຮັກສາແຂ້ວ ແລະ ເຫືອກ ພ້ອມທັງວິທີການປ້ອງກັນບັນຫາແຂ້ວ ແລະ ເຫືອກ. ນອກນີ້ ເພິ່ນຍັງເນັ້ນຫນັກ
ໃສ່ການຖອດຖອນບົດຮຽນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນແຕ່ລະເຮືອນ, ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ. ນັກຂຽນຍັງ
ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດດ້ານຂໍມູ
້ ນ ແລະ ມີຮູບພາບຢ່າງດີກ່ຽວກັບການໃຊ້ອຸປະກອນໃນການປົວແຂ້ວ, ການ
ອັດແຂ້ວ, ການຖອນແຂ້ວ ແລະ ສອນວິທີການອະນາໄມແຂ້ວ ແລະ ໂພຊະນາການ. ປຶ້ມຫົວນີ້ ມີ 208 ໜ້າ.

ເດັກຊາວບ້ານທີ່ພິການ: ປຶ້ມຫົວນີ້ ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ເດວິດ ແວກເນີ້. ປຶ້ມຫົວນີ້ສົມບູນດ້ວຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ
ການພິການຕ່າງໆ ທີມັ
່ ກເກີດຂຶນ
້ ໃນເດັກ ຊຶງ່ ປະກອບມີ: ເປ້ຍລ່ອຍ, ຫລັງກ່ອມ, Juvenile Arthritis, ການ
ຕາບອດ ແລະ ຫູຫນວກ. ຜູ້ກ່ຽວມີຄຳແນະນຳງ່າຍໆ ກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູໃນລະດັບບ້ານ ແລະ ອະທິບາຍ
ວິທີການເຮັດເຄື່ອງມືພະຍາບານ ຫລາຍຊະນິດທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ລາຄາຖືກ. ເພິ່ນຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່
ບົດບາດການຊ່ວຍເຫລືອເດັກພິການໃຫ້ເປັນທີຍອມຮັ
່
ບຂອງສັງຄົມ. ປຶ້ມຫົວນີ້ມີ 672 ຫນ້າ.

ການຊວ
່ ຍໃຫ້ພະນັກງານສາທາລະນະສກ
ຸ ຮ
 ຽນຮູ:້ ປຶມ
້ ຫົວນີ້ ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ເດວິດ ແວກເນີ້ ແລະ ທ່ານ ບີວ
ບາວເວີ້ (David Werner and Bill Bower) ປຶ້ມນີ້ ເປັນແຫລ່ງຂໍມູ
້ ນທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການສິດສອນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ. ປຶມ
້ ນີ້ ມີຮູບພາບຫລາຍທີແນະນຳ
່
ວິທການ
ີ
ປະຕິບດ
ັ ສຸຂະສຶກສາໃຫ້
ເປັນຫນ້າປະທັບໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີ. ນອກນີ້ ຍັງມີກິດຈະກຳຕ່າງໆສຳລັບແມ່ ແລະ ເດັກ. ມີໄມ້ຊີ້
ກະດານ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ເຕັກນິກອືນ
່ ໆ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທການ
ີ
ຜະລິດເຄືອ
່ ງໃຊ້ໃນການສິດສອນລາຄາ
ຖືກອີກດ້ວຍ. ເພິ່ນຊີ້ແນະວິທີການຮັກສາສຸຂະພາບ, ຍຸດທະສາດ ປະຈຸບັນໃນການສົ່ງເສີມສຶກສາໃຫ້ຊຸມ
ຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນດ້ານສຸຂະສຶກສາ. ປຶ້ມຫົວນີ້ ມີ 640 ຫນ້າ.
ຫນັງສືສຳລັບຫມໍຕຳແຍ: (ແພດພະດຸງຄັນ) ປຶ້ມຫົວນີ້ ຂຽນໂດຍ: ນາງ ຊຸຊັນ ຄະລຽນ (Susan Klein)
ປຶ້ ມ ນີ້ ຂຽນ ຂຶ້ ນ ສະ ເພາະ ຫມໍ ຕຳ ແຍ (ຜູ້ ເອົ າ ລູ ກ ອອກ) ຊາວບ້ າ ນທີ່ ເອົ າ ເດັ ກ ເກີ ດ ແບບ ພື້ ນ ເມື ອ ງ,
ພະນັກງານສາທາຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ມານ ແລະ ລູກພວກເຂົາ. ປຶ້ມຫົວ
ນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນການສຶກສາ ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ແພດພະດຸງຄັນ (ຜູ້ເອົາລູກ
ອອກ) ແລະ ມີພາກທີຝຶ
່ ກອົບຮົມ ແລະ ການອ້າງອີງທີຈຳ
່ ເປັນໃນພາກປະຕິບດ
ັ . ນັກຂຽນແນໃສ່ແມ່ມານ
ໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ, ສາມາດດູແລຮັກສາ ແລະ ຈັດການໃນການເບັງ່ ອອກລູກ, ການເກີດລູກ ແລະ ການດູ
ແລຮັກສາພາຍຫລັງການເກີດ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ແລະ ການເຮັດ
ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ປະຈຳເຮືອນໃນລາຄາຖືກ. ປຶ້ມຫົວນີ້ມີ 528 ຫນ້າ.
ເຂດທີ່ຜູ້ຍິງບໍ່ມີຫມໍຊ່ວຍ: ປຶ້ມຫົວນີ້ຂຽນໂດຍ: ເອ ໂອກັດ ເບີນ, ຣອນນີ ລໍວິດ, ເຈນ ແມັກຊະແວວ ແລະ
ຄະເທິຣີນ ຊາເພຍໂຣ, (A.August, Ronnie Lovich, Jane Maxwell & Catherine Shapiro) ປຶ້ມ
ຫົວນີ້ມີຂໍ້ມູນແບບປະສົມປະສານກ່ຽວກັບການຢາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມທຸກຍາກ,
ການຈຳແນກເພດ, ແລະ ການຈຳກັດໃນຄວາມເຊື່ອທາງວັດທະນະທຳກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເພດຍິງ
ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຮັບການດູແລຮັກສາ. ປຶ້ມນີ້ຂຽນອະທິບາຍແຈ່ມແຈ້ງ ແລະ ມີຮູບພາບ
ກວ່າ 1000 ຮູບ. ປຶມ
້ ຫົວນີ້ ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີຈຳ
່ ເປັນສະເພາະຜ້ຍ
ູ ງິ ທີຕ້
່ ອງການປັບປຸງຮັກສາສຸຂະພາບ
ຕົນເອງ, ພະນັກງານສາທາ ທີຕ້
່ ອງການຂໍມູ
້ ນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີສົ
່ ງ່ ຜົນກະທົບຕໍກັ
່ ບແມ່ຍງິ ແລະ ຜົນ
ກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ. ປຶ້ມຫົວນີ້ ມີ 548 ຫນ້າ.
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