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ຄວາມປອດໄພ

ເມືອ
່ ເດັກນ້ອຍເລີມ
່ ຄານ ຫຼື ຍ່າງ, ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຕໍຄວາມ
່
ປອດໄພ

ຂອງພວກເຂົາ. ເຊັນ
່ ວ່າ ເດັກນ້ອຍຮຽນທີຈະ
່ ເຄືອ
່ ນໄຫວໄປມາ, ລາວຍັງຮຽນຮູທ
້ ຈ
່ີ ະຫຼບ
ົ ຫຼກ
ີ

ສິງ່ ທີອາດ
່
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍແກ່ລາວໄດ້. ເດັກນ້ອຍຜູທີ
້ ສາມາດ
່
ເບິ່ງເຫັນກໍ່ສາມາດ
ຫຼີກລ້ຽງອັນຕະລາຍທັງຫຼາຍໄດ້. ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະວັງພິເສດ ຖ້າວ່າເດັກນ້ອຍ

ບໍສາມ
່
າດເບິງ່ ເຫັນດີ.

ມີຫາຼ ຍສິງ່ ຫຼາຍຢ່າງທີທ່
່ ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງທ່ານປອດໄພ ແລະ ເພືອ
່ ສອນ

ເດັກນ້ອຍຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງກັບອັນຕະລາຍ ແລະ ດ້ວຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ກັບຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ມູນນິທິຂອງແມ່, ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອນ ຫຼື ເພື່ອນບ້ານປອດໄພ ສໍາລັບ

ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນອືນ
່ ໆ-ການປ່ຽນແປງເຫຼາ່ົ ນີຈະ
້ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຄົນຫຼາຍໆ ຄົນ
ສະເໝີ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຮືອນຢ່າງປອດໄພ.
ປົ ກ ປິ ດ ສົ້ ນ ທີ່ ແຫຼ ມ ຄົ ມ ຂອງ ເຄຶ່ ອ ງຕົ ບ
ແຕ່ ງ ເຮື ອ ນ, ຕູ້ ແລະ ວັ ດ ຖຸ ອື່ ນ ໆ
ແລະ ໃຫ້ຈືໄວ້
່ ວ່າ ບໍແມ່
່ ນມູມໃດ້ໆ ແລະ

ຂອບ ໃດໆ ແມ່ ນ ຢູ່ ລຽບ ກັ ບ ພື້ ນ ກໍ ຈ ະ

ອັນຕະລາຍໄປໝົດ

ພະຍາຍາມ ເກັບເຄື່ອງຕົບແຕ່ງເຮືອນ
ແລະ ວັດຖຸຕ່າງໆໄວ້ບ່ອນດຽວກັນ ທັງ

ໃນເຮືອນ ແລະ ນອກເຮືອນຂອງທ່ານ

ບອກ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ຖ້າວ່າ ທ່ານ ປ່ຽນ
ບ່ອນຂອງວັດຖຸບາງຢ່າງ.
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ຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງທ່ານໃນການໄຈ້ແຍກຄວາມອັນຕະລາຍ.
ເຕືອນລູກຂອງທ່ານກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັນ: ໄຟ, ໝໍ້ຮ້ອນ ແລະ ພື້ນປຽກ ວາງ
ເຄື່ອງໝາຍບອກ, ຄືຜ້າເຊັດຕີນ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາສາມາດໄປໄດ້ໃກ້ສຳ່ໃດ.
ໂຊນູ ໄຟຮ້ອນຫລາຍ ຢຸດຢູ່ຂອບ
ຂອງຜ້າເຊັດຕີນນັ້ນລະ ຢ່າ
ເຂົ້າມາໃກ້ຫຼາຍ.

ດຽວ ນີ້ ໄຟ ແມ່ນ ມອດ

ແລ້ ວ ແລະ ຂີ້ ເຖົ່ າ ກໍ່
ເຢັນແລ້ວ, ໂຊນູ ເຈົ້າ

ສາມາດຜ່ານໄດ້ແລ້ວ.

ຊ່ວຍລູກຂອງທ່ານເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.
ແປງ ພື້ ນ ເຮື ອ ນ ໃຫ້ ລຽບ ເທົ່ າ ທີ່ ເຈົ້ າ
ສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ ໂດຍ ການ ແປງ ບ່ອນ

ຫຼບ
ຸ ແລະ ບ່ອນໂນນ ຂອງພືນ
້ ເຮືອນ.

ດຽວນີ້ ແມ່ນປອດໄພ
ດີທີ່ຈະຍ່າງຢູ່ທີ່ນີ້.

ເຮັດ ຮາວ ໃສ່ ທັງ ສອງ ຂ້າງ ຂອງຂັ້ນ ໄດ ໃນ

ເຮືອນຂອງທ່ານ. ວາງປະຕູຂັ້ນທາງຍ່າງ

ຂັນ
້ ໄດຈົນກະທັງເດັກນ້ອຍສາມາດຄານ ຫຼື
ຍ່າງຂວ້າມ ຫຼື ລອດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ ຕົວຢ່າງ ບາງ ອັນທີ່ທ່ານ ຈະ ສາມາດ ພົບ

ທາງ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ທ່ານ ດ້ວຍ ຄວາມ ປອ ດ ໄພ ໃນ ເຮືອນ ຂອງ

ທ່ານ. ສຳລັບຂໍມ
້ ນ
ູ ເພີມ
່ ເຕີມກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ເດັກນ້ອຍໃນການເຄືອ
່ ນໄຫວໄປມາໄດ້

ຢ່າງປອດໄພ, ເບິ່ງບົດທີ 10 ໃນຫົວຂໍ້ “ການເຄື່ອນໄຫວໄປມາ”
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ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງເປັນໄຍວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍຄິ
່ ດກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ

ທັງໝົດທີພວກ
່
ລູກໆຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ພົບ, ຈາກນັນ
້ ພວກລູກໆ ທີ່

ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າຂອງພວກເຮົາໄດ້ແນະນຳວ່າ ພວກເຂົາປິດຕາຂອງ
ພວກເຂົາແລ້ວ ຍ່າງອ້ອມເຮືອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງຊ້າໆ ພວກເຂົາຈະ
ພົບປັນຫາຄວາມປອດໄພ. ພາຍຫຼງັ ພວກເຮົາທັງໝົດໄດ້ລົມກັນກ່ຽວ
ກັບທິດທາງທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນຂອງພວກເຮົາປອດໄພ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ນອກເຮືອນຂອງທ່ານປອດໄພຍິ່ງຂື້ນ
ຫາສິ່ງຂອງມາປິດນໍ້າສ້າງ, ທໍ່ ແລະ ຮູຕ່າງໆ, ໃຫ້ບອກລູກຂອງທ່ານເຖິງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ວ່າຢູ່ໃສ
ແລະ ອະທິບາຍວ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງທີ່ຢທີ
ູ່ ່ນັ້ນ.
ແຜ່ນແປ້ນນີ້ ຈະອັດນ້ຳສ້າງ
ຢູ່ຫລັງບ້ານຂອງພວກເຮົາ

ຮົວ
້ ນີຈະ
້ ກັນບໍໃ່ ຫ້ມນ
ັ ໜີ, ມານູ ມັນຢູ່
ລະຫ່ວາງເຮືອນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່

ເຮັດຮົ້ວໃຫ້ປອດໄພຈາກການຈັບ

ຕ້ ອ ງ ແລະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ສູ ງ ພຽງພໍ ທີ່

ລູກໆ ຈະຕຳເອົາຮົວ
້ ໄດ້. ບອກພວກ

ເຂົາວ່າ ຮົ້ວຢູ່ໃສ ແລະ ອະທິບາຍ

ວ່າ ຮົ້ວມີໄວ້ເຮັດຫຍັງ.
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ວາງສິ່ງທີ່ກີດຂວາງຂັ້ນລະຫວ່າງເຮືອນຂອງທ່ານ ແລະ ຖະໜົນ ຈົນກະທັງເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້
ທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງຈາກການສັນຈອນ. ເຮັດປ້າຍເຕືອນຜູ້ຄົນໃຫ້ຂັບຂີ່ຢ່າງຊ້າໆ.

ລະວັງ!
ມີເດັກຕ
າບອດ

ຖ້າ ທ່ານ ຮູ້ຈັກ ກັບ ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ຕາບອດ ຜູ້ ອື່ນໆ ແມ່ນ ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດວຽກ ກ່ຽວ

ກັບຄວາມປອດໄພຮ່ວມກັນໄດ້, ພະຍາຍາມຊຸມນຸມກັນກັບເພື່ອນບ້ານ ແລະ ຫົວໜ້າບ້ານ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນເຖິງວິທີ ທີ່ຊຸມຊົນສາມາດສ້າງຄວາມປອດໄພສຳລັບເດັກນ້ອຍທັງໝົດ

(ເບິ່ງບົດທີ 15 ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພໍ່ແມ່.)

ໂຄງການຄວາມປອດໄພ
- ສ້າງຂ້ັນໄດຕາມເນີນພູໄປ
ຫາສະໜາມເຕະບານ.
- ສ້າງແຜນມື້ຄວາມປອດ

ພວກ ເຮົາ ເລືອກ ເອົາ
ໂຄງການໜຶ່ງທີ່ພວກ
ເຮົາ ສາມາດ ເຮັດ ສຳ
ເລັດໂດຍໄວ

ກ່ ຽ ວ ກັ ບ ຂັ້ ນ ຕອນ ເດ?
ພວກ ເຮົ າ ຮູ້ ພຽງ ແຕ່ ວ່ າ
ຈະວາງພວກມັນໄວ້ໃສ.

ແມ່ນແລ້ວ ແລະ ທຸກໆ
ຄົນຈະຕ້ອງການທີຈະ
່
ຊ່ ວ ຍ ເ ຫຼື ອ ກ່ ຽ ວ ກັ ບ
ເລື່ອງນັ້ນຄືກັນ.

ໄພເພື່ອນບ້ານ.
- ເຮັດຄວາມສະອາດເບື້ອງ
ຫຼັງຕະຫຼາດ.
- ແປງຂຸມຢູ່ຂົວ.
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