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ບົດທີ 15
ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກພິການ

ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ດູແລເດັກນ້ອຍທີ່ພິການຕານັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ 
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທີເ່ປນັປະໂຫຍດຕ່ໍຄອບຄົວ ແລະ ຊມຸຊນົ. ການເບ່ິງແຍງດູແລເດັກທີຕ່າບອດ 
ຫຼ ືພິການຕາ ແມນ່ມຄີວາມທ້າທາຍຫາຼຍປະການ. ດັງ່ນັນ້ ໃນບົດຮຽນນີ ້ຈະໃຫຮູ້ເ້ຖງິສະພາບ 
ຄອບຄົວຢູ່ຂົງເຂດຕ່າງໆນັ້ນ:

ຮູ້ສຶກແນວໃດ ເມື່ອພວກເຂົາຮູ້ວ່າ ລູກຂອງພວກເຂົາຕາບອດ ຫຼື ພິການ •	
ຕາ.
ຮັບມືກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບພິເສດ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ເດັກທີ່ຕາບອດ ຫຼື •	
ພິການຕານັ້ນແນວໃດ.
ໂຮມໂຕກັນແນວໃດ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ປັບປຸງ •	
ຊິວິດການເປັນຢູ່ເດັກ ທີ່ຕາບອດ ຫຼື ພິການຕາ.
ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມຄືແນວໃດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ການ •	
ຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກທີ່ພິການ. 

 ນອກຈາກນີແ້ລວ້, ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໃນບດົຮຽນນີ ້ຍງັສາມາດຊວ່ຍໃຫທ່້ານປບັຕວົ 
ເຂົ້າກັບຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນອີກດ້ວຍ.
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• ເສຍ ໃຈ ທີ່  ເຫັນ ລູກຕາບອດ  ແລະ ກັງວົນ 
ນຳ ອະນາ ຄົດ ຈະ ເປັນ ແນວ ໃດ

• ຮູ້ສຶກ ຜິດ ຕໍ່ ເຫດ ການ ທີ່ເປັນ ສາ ເຫດ ຂອງ 
ການ ຕາບອດ

• ຮູ້ ສຶກ ເສຍໃຈ,  ສິ້ ນຫວັ ງ  ແລະ  
ໝົດກຳລັງ ໃຈ. 

• ຮູ້ສຶກໃຈຮ້າຍຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

• ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ •  ຮູ້ສຶກອາຍ ເນື່ອງ
ຈາກລູກຂອງຕົນ
ພິການ.

• ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ໃນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດ. • ຮູສ້ກຶຢາກປະຕິເສດທີຈ່ະເຊືອ່ວາ່ ລູກຂອງ 
ຕົນຕາບອດ, ບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຄືກັນ
ກັບເດັກຄົນອື່ນ.

ເມື່ອທ່ານຮູ້ວ່າ ລູກຂອງທ່ານຕາບອດ ຫຼື ພິການຕາ.
ຮຽນຮູວ້າ່ ເດັກນອ້ຍເບິງ່ບ່ໍເຫນັດ ີຫຼ ືພກິານຕານັນ້ ເປນັສິງ່ທີໜ່າ້ເສົາ້ໃຈຫາຼຍສຳລບັຜູທ້ີເ່ປັນພໍ່
ແມ່ ແລະ ຄອບຄົວ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຄວາມຮູ້ສຶກໂສກເສົ້າເສຍໃຈ ທີ່ເກີດຈາກການຮັບຮູ້ 
ຂາ່ວຄວາມພກິານຂອງລກູ ກໍຈ່ະເປນັຜນົເນືອ່ງເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຮູ້ສກຶສະເທືອນໃຈ ຕາ່ງໆ 
ນາໆ ຕາມມາ; ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຄອບຄົວອາດຈະ: 

ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍ 
ກ່ຽວກັບຄົນຕາບອດ 

ຂ້ອຍ ຄວນ ເຮັດ ແນວ ໃດ 
ກັບ ລູກ ຂ້ອຍ.

ຖ້າຫາກຂ້ອຍຊອກຫາວິທີທີ່ 
ເໝາະສົມໃນການຮັກສາ. 

ບາງເທື່ອລູກຂອງຂ້ອຍກໍຈະສາ 
ມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ກັບລູກຂອງຂ້ອຍ? 
ເຂົາຈະແຕ່ງງານ ແລະ 

ຫາລ້ຽງຊີບໄດ້ແນວໃດ?

ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ເຮັດວຽກໜັກໃນ
ໄລຍະທີ່ຂ້ອຍຖືພາ, ສິ່ງ 

ດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ

ຂ້ອຍຮູ້ສຶກສິ້ນ

ຫວັງແທ້ໆ...

ມັນບໍ່ຍຸຕິທຳເລີຍ ທີ ່
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບ 
ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ

ບໍ່ມີໃຜຮູ້ດອກວ່າ: ສິ່ງ

ດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນແນວໃດ? 

ແລະ ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍ

ໄດ້ອີກ
ໄທບ້ານຈະຄຶດແນວໃດ 

ນໍ ?
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ຜູ້ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ອາດ ຈະ ພົບ ວ່າ ມັນ ສະບາຍ ໃຈ ກວ່າ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ອາການ ຂອງ ລູກ  ເຊິ່ງ 
ຄວາມ ຮູສ້ກຶ ຕາ່ງ ໆ   ດັງ່ ທີ ່ກາ່ວ ມາ ຂ້າງ ເທງິ ນັນ້ ສາມາດ ຊວ່ ຍ ໃຫ ້ຮບັ 
ມ ືກັບ ມັນ ໄດ້  ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນ ນ້ັນ ກ ໍຈະ ເປນັ ການ ລິ ເລ່ີມ ໃຫກ້ານ 
ຊວ່ຍ ເຫຼອື ແກ ່ເດກັ ເຊັນ່: ຄວາມ ຮູສ້ກຶ ທີ ່ຢາກ ປະຕິ ເສດ ຕໍ ່ສ່ິງ ທີ ່ເກດີ 
ຂ້ຶນ ນ້ັນ ອາດຊ່ວຍ ໃຫ້ ຮູສ້ກຶ ບໍ ່ໜັກ ໃຈ ຫາຼຍ ເກີນ ໄປ ຕໍ ່ກັບ ການ ປຽ່ນ 
ແປງ ຢ່າງ ກະທັນຫັນໃນ ຊິວິດ ຂອງ ຕົນ. ພໍ່ ແມ່ ບາງ ຄົນ ກໍ່ ເວົ້າ ວ່າ 
ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໃຈ ຮ້າຍ ຫຼື ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ອັບ ອາຍນັ້ນ  ແມ່ນ ເຮັດ ໃຫ້ 
ພວກ ເຂາົ ມ ີກຳລງັ ໃຈໃນ ການ ຊວ່ຍ ເຫຼອື ລກູ ຂອງ ພວກ ເຂາົ  ແລະ 
ຄອບຄົວ ອື່ນ ທີ່ ມີ ລູກ ພິການ.

ຄອບຄວົ, ໝູ ່ເພືອ່ນຂອງ ທ່ານ  ແລະ ຕວົ ທາ່ນ ເອງ ຈະ ຕ້ອງ 
ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໃດ ໜຶ່ງ ດັ່ງ ທີ່ ກ່າວ ມາ ກ່ອນ ແລ້ວ ນັ້ນ   ແລະ ກໍ ຈະ ມີ 
ປະຕິກິລິຍາ ໂຕ້ ຕອບ ຕ່ໍຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເຫຼົ່າ ນ້ັນ  ໃນ ທິດ ທາງ ທ່ີ ແຕກ 
ຕ່າງ ກັນ  ແລະ ມັນ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ທີ ່ປ່ອຍ ໃຫ້ ແຕ່ລະຄົນ ມີ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໄປ ໃນ ທິດ ທາງ ຂອງ 
ໃຜລາວ  ໂດຍ ບໍ່ ໄດ້ ຕຳໜິ ຫຼື  ວິຈານ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

ຄວາມຮູສຶ້ກ ເຫຼົາ່ ນ້ີ ຈະ ຄ່ອຍ ໆ  ຫລດຸ ຄວາມຮຸນ່ ແຮງ  ລງົ ຕໍ ່ຈາກ ນ້ັນ ທ່ານ ກ ໍຈະ ເລ່ີ ມຮບັ ຮູ ້ວາ່ 
ລູກ ຂອງ ທ່ານກໍ ຕ້ອງການຄວາມ ຮັກ, ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ການ ຝຶກ ຝົນ  ແລະ ການ ຮຽນ ຮູ້ ຄື ກັນ ກັບ 

ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເຫຼົ່າ ນີ້ ອາດຈະ ກັບຄືນ ມາ ອີກໃນ ໄລຍະເວລາ 
ທີ່ ສຳຄັນໃນ ຊິວິດ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ເຊັ່ນ:  ເມື່ອ  ເຂົາ ເລີ່ ມ  ເຂົ້າ 
ໂຮງຮຽນ. ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເຫຼົ່າ ນັ້ນກັບ ມາ ກໍໍ່ບໍ່ 

ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ  ມັນ ຜິດ ປົກກະຕ ິ ແຕ່ ມັນ 
ເປັນ ພຽງ ອີກ ບາດກ້າວ ໜຶ່ງ  ເຊິ່ງ 

ເປັນ ໄລຍະ ເວລາ ທ່ີ ຄົນ ອື່ນ ຈະ 
ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ ລູກ ຂອງ ທ່ານ 
ກັບ ຄວາມ ພິການ ຂອງ ເຂົາ.  
ໂດຍ ປົກກະຕິ ແລ້ວ ຄວາມ 
ຮູ້ສຶກ ດັ່ງກ່າວ ຈະ ບໍ່ ຮຸນ ແຮງ ຄື 
ກັນ ກັບ ເບື້ອງ ຕົ້ນ.

ເດ ັກປກົກະຕ ິທ່ົວ ໄປ  ແລະ ຄ ື
ກັນ ກັບ ເດັກ ຄົນ ອື່ນ ສາມາດ  
ຊ່ວຍ ໃຫທ້າ່ນມ,ີ ຄວາມສຸກ,  
ແລະ ຄວາມ ມ່ວນ ຊື່ ນ ໄດ້. 
ຄວາມ ຈິງ ທີ່ ວ່າ  ເຂົາ ບ່ໍສາ 
ມາດ ເບ່ິງ ເຫັນ ໄດ້ ນັນ້ ກ່ໍໍຈະ ບໍ ່
ເປັນ ບັນຫາ ໃຫຍ່ ອີກ ຕໍ່ ໄປ.

ເບິ່ງ ແມ໋  ລາວ ມີ 
ຄວາມ ສຸກ ກັບການ 
ຫຼີ້ນຮ່ວມກັບ ທ.  

ແກ້ວ  ອ້າຍ ຂອງ ລາວ, 
ຂ້ອຍ ຄິດ ໄດ້ ແນວ ໃດ  
ວ່າ ນາງ ຈະ ເປັນ ພາ 
ລະ ໃຫ້ ແກ່ ຄອບຄົວ 

ຂອງ ພວກ ເຮົາ
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ຈົ່ງ ພະຍາຍາມ ດັດ ປັບ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ 
ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ກິດຈະກຳ ເຫຼົ່າ ນັ້ນ ງ່າຍ ຂ້ຶນ 
ແລະ  ເໝາະ ສມົກບັ ຊວິດິ ປະຈຳ ວນັ ຂອງ 
ທ່ານ ແລະ  ໃຊ້ ເວລາ ໜ້ອຍ.

ການ ຈັດການ ກັບ ຄວາມ ຕຶງ ຄຽດ ໃນ ການ ດູ ແລ ເດັກ ພິການ.

 ພໍ່ ແມ່  ແລະ ຜູ້ ດູ ແລ  ເດັກທຸກ ຄົນ ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ມີ ຄວາມຕ້ອງ 
ການ ຊອກ ຫາ ວິທີ ທາງ ທ່ີ ຈະ ຈັດການ ກັບ ຄວາມ ຕຶງ ຄຽດທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ. 
ພໍ່ ແມ່  ແລະ ສະມາຊິກ ພາຍ ໃນ ຄອບຄົວ  ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ຢ່າງ ໜັກ ໃນ 
ການ ດູ ແລ ເດັກ.

ຖ້າຫາກ ເດັກ ຄົນ ໃດ ຄົນ ໜຶ່ງ ມີ ບັນຫາ ທາງ ດ້ານ ສາຍຕາ ຫຼື 
ຕາບອດ ກໍ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ໜ້າ ວຽກ ພາຍ ໃນ ຄອບຄົວ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ອີກ.

ນອກຈາກ ດ ູແລ ເດກັ ແລວ້, ສະມາຊກິ ໃນ ຄອບຄວົ ຍງັ ຈະຕອ້ງ 
ເປນັ ຄ ູສອນ ອກີ ນຳ  ເພືອ່ ຊວ່ຍ ໃຫ້ ເດກັ ທ່ີ ພິການ ນັນ້ໄດ ້ຮຽນ ຮູ ້ໃນ ສິງ່ ທີ ່
ເດັກ ປົກກະຕິ ຄົນ ອື່ນ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ໂດຍ ຜ່ານ ທາງ ສາຍຕາ.

ບາງ ຄ້ັງ ມັນ ກໍ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກລຳບາກ ຫຼາຍ  ໃນ ການ ຮັບ 
ພາລະ ການ ລ້ຽງ ດູ ເດັກ ທີ່ ມີ ບັນຫາ ທາງ ສາຍຕາ ນັ້ນ. ຕໍ່ ໄປ ນີ້ ແມ່ນ ຈະ 
ໄດ ້ນຳ ສະ ເໜ ີຄຳ ແນະນຳ ຈຳນວນ ໜຶງ່ ຈາກ ບັນດາ ຄອບຄວົທີ ່ໄດ້ ນຳ 
ໃຊ ້ວທິ ີການ ຕ່າງໆ ຊວ່ຍ ພວກ ເຂົາ ໃນ ການ ຈດັ ການກບັ ຄວາມຕງຶ ຄຽດ 
ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ການ ດູ ແລ ເດັກ ທີ່ ພິການ ທາງ ສາຍຕາ, ລະອຽດ ດັ່ງ ນີ້:

ຍອມຮັບ ສະພາບ ຄວາມ  ເປັນ ຈິງ.

ຕ້ອງ ຮັບ ຮູ້ຄວາມ ຈິງ ສະ ເໝີ ວ່າທ່ານ ແລະ ສະ 
ມາຊກິ ໃນ ຄອບຄົວ ຫືຼ ບຸກຄົນ ອືນ່ ຕ້ອງໃຊເ້ວລາ 
ຫຼາຍ   ໃນ ການ ເບິ່ງແຍງ ເດັກ ພິການ.

ພະຍາຍາມ ເຮັດ ໃຫ້ ໜ້າ ວຽກ ຂອງ ກິດຈະກຳ ທີ່ ໃຫຍ່ ໃຫ້ ນ້ອຍ ລົງ  ແລະ ງ່າຍ ຂຶ້ນ, ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ 
ນີ້  ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໄດ້ໄວ ກວ່າ ແລະ ຈະ ບ່ໍ ເຮັດ ໃຫ້ ເດັກ ລົ້ມ ເລີກ ຄວາມ ພະ 
ຍາຍາມ.

ຂ້ອຍ ຕ້ອງການ ໃຫ້ 
ພຸດ ສີ ຮຽນ ນຸ່ງ ເຄື່ອງ 
ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ

ເປັນ ຫຍັງບໍ່ ສອນ ໃຫ້ ລາວ 
ຮຽນ ຮູ້ ສິ່ງ ງ່າ ຍກ່ອນ ເຊັ່ນ: 
ການ ຖອດ ເສື້ອ ດ້ວຍ ຕົນ 

ເອງ.

ປີໂດ  ແລະ ຂ້ອຍ ກໍ ສາມາດ  ລົມ 
ກັນກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ຕ່າງໆ  ທີ່ ລາວ  
ໄດ້ ເຮັດ ໃນ ມື້ ນັ້ນ  ໃນ ຂະນະ ທີ່ 
ຂ້ອຍ ແຕ່ງກິນ  ແລະ ລາວ ກໍ່ໄດ້ 
ຮຽນ ຮູ້ ການ ນັບ ໂດຍ ການ ນັບ 

ຈານ ໃສ່ ພາ ເຂົ້າ!
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ດັງ່ ນັນ້ ຈົງ່ ຊວ່ຍ ໃຫ ້ຕນົ ເອງ ໄດ ້
ພກັຜອ່ນ  ແລະ ພະຍາຍາມ ບໍ ່
ໃຫ້ ຄິດ ຫຍັງ ທັງ ໝົດ ໃນ ສິ່ງ 
ຕ່າງໆ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ  ໃນ 
ຊົ່ວ ຂະນະ ໃດ ໜຶ່ງ.

ໃນ ຫຼາຍ ຊຸມ ຊົນ ທ່ີ ໄດ້ ມີ ການ ພັດທະນາ ຄວາມ ເຊື່ອ  ແລະ 
ຮີດຄອງ ປະ ເພນີ ເຂົ້າມາ ຊ່ວຍ ໃນ ການ ສະຫງົບ ສະຕິ ອາລົມ 
ຂອງ ຄົນ ເຮົາ; ລວມ ໄປ ເຖິງ ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ທາງ 
ດ້ານ ຈິດ ໃຈ. ຈົ່ງ ລອງ ປະຕິບັດ ຕາມ ວິທີ ການ ໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ 
ເປນັຄວາມ ເຊືອ່ ຫຼ ືຮດີຄອງ ປະ ເພນ ີຂອງ ທາ່ນ ນ້ັນ  ເຊິງ່ອາດ 
ຈະ ຊ່ວຍ  ໃຫ້ ທ່ານ ຮັກສາ ສຸຂະພາບ ຂອງ ຕົນ ເອງ ໄດ້.

ອ ອກກາຍ ແບບໄຕ-ຈິ

ການສະມາທິ

ການ ດູ ແລ ຕົນ ເອງ
ໂດຍ ລວມ ແລວ້  ທກຸ ຄົນ ລວ້ນ ແລວ້ ແຕ ່ຕອ້ງການ ເວລາ ພກັຜອ່ນ ໃຫ ້ແກ ່ຕົນ ເອງ,  ແຕ ່ພໍ ່ແມ ່ສວ່ນ 
ໃຫຍ ່ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້ ພັກ ຜ່ອນ ເລີຍ  ເນ່ືອງ ຈາກ ວ່າ ພວກ ເຂົາ ມີ ວຽກ ຫຼາຍ. ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ  ອິດ ເມື່ອຍ  
ເຊິ່ງອາດ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ເຮັດ ໃຫ້ ບໍ່ ສະບາຍ, ຕໍ່ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ຈະ ເຮັດ  ໃຫ້ ທ່ານ ບໍ່ ສາມາດ ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ລູກ ຂອງ ຕົນ ທີ່ ພິການ ໄດ້ ອີກ.
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ການ ໂອ້ ລົມ ກັບ ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບຄົວ
ທຸກ ຄົນ ໃນ ຄອບຄົວ ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ມີ ບົດບາດ ໃນ ຊິວິດ ຂອງ ເດັກ, ສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນ ນັ້ນ 
ກໍ່ໄດ້ ດູ ແລ ເດັກ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກໍ ແມ່ນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພິ ເສດ ໃດ ໜຶ່ງ ຂອງ ເດັກພິການ. 

ສະມາຊິກ ໃນ ຄອບ ຄົວ ນ້ັນ  ອາດ ຈະ ມີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ທີ່ 
ດີ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ການ ຍົກ ລະດັບຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່  

ແລະ  ໃຫ້ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ທີ່ ພິການ; ດັ່ງ 
ນັ້ນ ມັນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫຼາຍ ທີ່ ຈະ ຊອກ 
ຫາ ເວລາ ໂອ້ ລົມ ກັນ ພາຍ ໃນ ຄອບຄົວ  
ແລະ ກໍລະນີ ທີ່ ສະມາຊິກ ຄອບຄົວ ຄົນ 
ໃດ ຄົນ ໜຶ່ງ ຫາກ ຮູ້ສຶກ ທໍ້ຖອຍ ຫຼື ອິດ 
ເມື່ອຍ, ສະມາຊິກ ຄົນ ອ່ືນ ອາດ ຈະ 

ສາມາດ ຊ່ວຍ ໄດ້.
 ເບິ່ງ ເຈົ້າຄື ອິດ 
ເມື່ອຍ ຫຼາຍ 

ເນາະ! ມີ ຫຍັງ 
ໃຫ ້ຂ້ອຍ ຊ່ວຍ ບໍ?່

ການ ຂໍ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ ຄົນ ອື່ນ.
ທາ່ນ ອາດ ບໍ ່ຈຳ ເປນັ ທີ ່ຈະ ຕ້ອງ ເຮດັ ທກຸ ກດິຈະກຳ 
ກັບ ລູກດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ສະມາຊິກ ແຕ່ລະຄົນ ພາຍ 
ໃນ ຄອບຄົວ ນັ້ນສາມາດຊ່ວຍ ໄດ້ ເຊິ່ງອາດ ຈະ 
ເປັນ ໝູ ່ເພ່ືອນ ຫຼ ື ເພອືນບ້ານ ກ່ໍໄດ້. ຖ້າ ຫາກ ຮູສຶ້ກ 
ອິດ ເມື່ອຍ ຫຼື ທໍ້ ຖອຍ ນັ້ນ ການ ຂໍ ຄຳປືກສາກັບ 
ຄົນ ອື່ນ ກໍ ອາດ ສາມາດ ຊ່ວຍ ທ່ານ ຫາ ທາງ ອອກ 
ຂອງ ບນັຫາ ໄດ,້ ດ່ັງ ນັນ້ ຈົງ່ ພະຍາຍາມ ຊອກ ຫາ 
ຄນົ ໃດ ຄນົ ໜຶ່ງ ທີ່ ສາມາດ ໃຫ ້ຄຳ ປກຶສາ ແກ່ ທາ່ນ 
ໄດ້  ໃນ ເມື່ອ ຍາມ ທີ່ ທ່ານ ຕ້ອງການ.

ຂໍ ຄຳ ປຶກສາ ກັບ ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ່ ຕາບອດ, ພະນັກງານ ແພດ ໝໍ ຫຼື ບຸກຄົນ ທີ່ ສອນ ເດັກ ພິການ 
ສາຍຕາ  ແມ່ນ ຈະ ສາມາດ ຊ່ວຍ ໄດ້ ຫຼາຍ ຖ້າ ຫາກ ລູກ ຂອງ ທ່ານ ເບ່ິງ ຄື ວ່າ ບໍ່ ມີ ການ ຮຽນ ຮູ້ ທັກ 
ສະ ໃໝ່ ໃດ ໜຶ່ງ ຫຼັງ ຈາກ  ເວລາໄດ້ 5-6  ເດືອນ.

ທອງພັນ ອາຍຸສຳ່ນີ້ 
ຄວນ ຈະ ຮຽນ ຍ່າງ 

ໄດ້ ແລ້ວ,  

ໃຫ ້ຂອ້ຍ ຖາມ  ອາຈານ  
ແສງ ທອງ ກ່ອນ ເດີ!  
ເພາະວ່າ ລາວ ສອນ 
ເດັກ ຕາບອດ ຢູ່  ໃນ 
ເມືອງ ພຸ້ນ
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ພະລັງແຮງ ຂອງພໍ່ ແມ່ ທີ່ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ.
ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ກັບ ບັນດາ ພໍ່ ແມ່ ຄົນ ອື່ນ ທີ່ ມີ ລູກ ພິການ ນັ້ນ ສາມາດ ຊ່ວ ຍໄດ້ ຫຼາຍ ສິ່ງ  
ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ນັ້ນ ຈະ ເປັນ ການ:

 ເປີດ ໂອກາດ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ.•	

 ເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ ພໍ່ ແມ່ແຕ່ລະ ຄົນ ສະ  ເໜີ ແນວ ຄວາມ ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ  ໃນ •	

ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ  ແລະ ວິທີ ການ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ໃນ ການ ດັດ ປັບ ກິດຈະກຳ 
ສຳ ລັບ ເດັກ ທີ່ ພິການ.
 ເປດີ ໂອກາດ ໃຫ ້ແລກປຽ່ນ ຄວາມ ຄດິ ເຫນັ  ໃນ ການ ດດັ ປບັ ກດິຈະກຳ ຂອງ ເດັກ ໃຫ ້ແທດ •	

ເໝາະ ກັບ ວິຖີ ການ ດຳລົງ ຊິວິດ ຂອງ ຄອບຄົວ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ.
 ເປີດ ໂອກາດ ໃຫ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ມີ ຄວາມ ເປັນ ມິດ  ແລະ ປອດ ໄພ •	

ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ທີ່ ພິການ.

ບາງ ຄັ້ງ ຂ້ອຍ ຮູ້ສຶກ ອິດ ເມ່ືອຍ  ແລະ 
ທໍ້ຖອຍ,  ແຕ່ ເມື່ອ ໄດ້ ມາ ປະຊຸມ ຮ່ວມ 
ກນັ ກຳລງັ ໃຈ ຈາກ ຄນົ ອືນ່ ໄດ ້ເຮັດ ໃຫ້ 
ຂ້ອຍ ມີ ກຳລັງ ແຮງ ຂຶ້ນ.

ຂ້ອຍ ຮູ້ວ່າ  ເມື່ອ ປະສົບ ກັບ ບັນຫາ 
ໃດ ໜຶ່ງ, ຂ້ອຍ ກໍ ຈະ ຮູ້ສຶກ ດີ ສະ ເໝີ 
ເມື່ອ ຂ້ອຍ ໄດ້ ລະບາຍ ມັນ ອອກ ມາ

ຂອ້ຍ ຮູສ້ກຶ ດ ີຂຶນ້ ຫາຼຍ 
ເມື່ອ ສະມາຊິກ ພາຍ 
ໃນ ກຸ່ມ  ໄດ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້ 
ຂ້ອຍ ເຂົ້າ ໃຈ ສາ ເຫດ 
ທີ ່ແທ ້ຈງິທ່ີພາ ໃຫ ້ວນັ 
ນີ ຕາບອດ.

ຖ້າ ຫາກ ມີ ພໍ່ ແມ່ ຫຼາຍ ຄົນ ມີ ສະພາບ ຄື ກັນ ກັບ ຕົນ ເອງ,  ແຕ່ ບ່ໍ ທັນ ມີ ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ໃດ ເທື່ອ  ໃນ ຂົງ 
ເຂດ ນັ້ນ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ ສ້າງ ເປັນ ກຸ່ມ ໃດ ກຸ່ມ ໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ມາ.  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ ນ້ັນ ກໍ 
ໄດ້ ມີ ກຸ່ມ ຂອງ ບັນດາ ພໍ່ ແມ່ ເດັກ ພິການ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ຫ້າວ ຫັນ ທ່ີ ສຸດ  ເກີດ 
ຂຶ້ນ ຈາກ ແນວ ຄວາມ ຄິດ  ຂອງ ບຸກຄົນ ຜູ້ ດຽວ ເປັນ ຜູ້ ລິ ເລີ່ ມ.  ເມື່ອ ສ້າງ ເປັນ ກຸ່ມ ແລ້ວ ບັນດາ ຜູ້ 
ເປັນ ພໍ່ ແມ່  ກໍ ຈະ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຕ່າງໆ. ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ 
ຮ່ວມ ກັນ ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີກ ວ່າ  ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຢ່າງ ລຳພັງ. 

ກຸ່ມ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ສົ່ງ ຕົວ ແທນ ໄປ 
ເຈລະຈາ ກັບ ສະມາຄົມ ຕາບອດ ແຫ່ງ 
ຊາດ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ, ປະຈຸບັນ ນີ້ ຜູ້ ທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ລົງ ມາ ພົບ ປະ ກັບ 
ພວກ ເຮົາ.

Chapter 15.indd   147 30/6/2554   15:12:54



148 ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ດູແລເດັກພິການ

ການ ເລີ່ ມຕົ້ນ ສ້າງ ເປັນ ກຸ່ມ.
 ເລ່ີ ມຕ້ົນ ດ້ວຍ ການ ຊອກ ຫາ ຜູ້ ທີ່ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ສອງ ຄອບຄົວ ຂ້ຶນ ໄປ ທີ່ ມີ ລູກ ພິການ ທາງ 
ສາຍຕາ  ແຕ່ ຖ້າ ຫາກ ບໍ່ ມີ ຄອບຄົວ ໃດ ທີ່ ມີ ລູກ ພິການ ຕາ ກ ໍອາດ ຈະ ຮວບ ຮວມ ເອົາ ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ທີ່ 
ມີ ລູກ ພິການ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ, ນອກຈາກ ນັ້ນ ພະນັກງານ ແພດ ໝໍກໍ ອາດ ຈະ ຮູ້ ບັນດາ ພໍ່ ແມ່ ທີ່ ມີ 
ລູກ ພິການ ໃນ ບໍລິ ເວ ນ ໃກ້ຄຽງຊຸມ ຊົນ ເຊິ່ງອາດ ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໄດ້.

 ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນ ຕ້ອງ ມີ ການວາງ ແຜນ ວ່າ ຈະ ໃຊ້ ສະຖານ ທີ່ ໃດ ເປັນ ບ່ອນ ປະຊຸມ ກັນ, ມັນ 
ຈິ່ງ ຈະ ໄດ້ ບ່ອນ ທີ່ ເໝາະ ສົມ  ເຊັ່ນ:  ໂຮງຮຽນ, ສູນ ອະນາ ໄມ, ວັດ ຫຼື  ຫ້ອງການ ບ້ານ.  ໃນ ການ 
ປະຊຸມ ກັນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ນັ້ນ  ຕ້ອງ ມີ ການ ປຶກສາ ຫາລື ກັນ  ເຖິງ ຈຸດປະສົງ ຂອງ ການ ຮ່ວມ ກຸ່ມ  ແລະ  
ແຜນການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ກຸ່ມ ວ່າ ຕ້ອງການ ເຮັດ ຫຍັງ.

 ເຊິ່ງອາດ ຈະ ໃຫ້ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ໜຶ່ງ ເປັນ ຜູ້ນຳ ພາ ໃນ ການ ປະຊຸມ ກັນ 2-3 ຄ້ັງ  ເບື້ອງ ຕົນ ນ້ັນ,  
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ  ໃຫ້ ບຸກຄົນ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ ຕັດສິນ ໃຈ ແທນ ກຸ່ມ ໄດ້  ເຊິ່ງ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ສຳຄັນ 
ທີ ່ສຸດ. ທກຸ ຄນົ ພາຍ ໃນ ກຸມ່ຄວນ ມ ີໂອກາດ ໄດ້ ເວົາ້  ແຕ ່ຕອ້ງ ພະຍາຍາມ ບນັຫາ ທີ ່ກຳລງັ ປຶກສາ 
ຫາລ ືກນັ ນັນ້ ຖກືຕອ້ງ ຕາມ ຈດຸປະສົງ ຂອງ ການ ປະ ຊມຸ. ຫຼງັ ຈາກ ທ່ີ ໄດ ້ປະຊມຸ ກນັ 2-3 ຄັງ້ ແລວ້ 
ຄວນ ໃຫ້ ມີ ການ ຜັດ ປ່ຽນ ກັນ ນຳພາ ກຸ່ມ  ເຊິ່ງຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ສະມາຊິກ ທີ່ ຂີ້ ອາຍ ນັ້ນ  ເຂ້ົາ ຮ່ວມ 
ຕື່ມ.

ການ ຮຽນ ຮູ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເຊິ່ງກັນ  ແລະ ກັນ.
  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ພໍ່ ແມ່ ນ້ັນ ຮູ້ຈັກ ກັນ ດີ ແລ້ວ ກໍ ຕາມ ມັນ ກໍ່ຍັງ ຕ້ອງ ໃຊ້ ເວລາ ທີ່ ຈະ ສາມາດ 
ມີໂອ້ ລົມ ກັນ ຢ່າງ ເປີດ ເຜີຍ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ, ປະສົບ ການ  ແລະ ຄວາມ ທ້າ ທາຍ ໃນ ການ 
ຊວ່ຍ ເຫຼອື ລ້ຽງ ດ ູເດກັ ພກິານ. ສິງ່ ດ່ັງກາ່ວ ນີ ້ຕອ້ງ ໄດ້ ຮບັ ການ ຝກຶ ເທືອ່ ລະ ກາ້ວ.  ເນືອ້ ໃນ ຕ່ໍ ໄປ ນີ ້ 
ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ຄຳ ແນະນຳ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ສະມາຊິກ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ໃຫ້ຮູ້ສຶກ 
ສະບາຍ ໃຈ  ແລະ  ເຊື່ອ ໝັ້ນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ຈົ່ງ ຮັບ ຟັງ ໃນ ສິ່ງ ທ່ີ ຄົນ ອື່ນ ເວົ້າ ຢ່າງ ລະອຽດ ຖີ່ ຖ້ວນ  ໂດຍ ປັດ ສະ ຈາກ ການ ຕຳ ໜິວິຈານ 
ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ພວກ ເຂົາ ເວົ້າ ມາ  ແລະ ຕ້ອງ ຄິດ ສະ ເໝີ ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ອື່ນ ຮັບ ຟັງ ຕົນ 
ເອງ ແນວ ໃດ, ທ່ານ ເອງ ກໍ ຕ້ອງ ຮັບ ຟັງ ຄຳ ເວົ້າ ບຸກຄົນ ອື່ນ   ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ.

ເຈົາ້ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ອະທບິາຍ ບນັ 
ຫາ ນັ້ນ ຄືນ ອີກ ໄດ້ ບໍ່?

ເພຍ, ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງ 
ທີ່ເຈົ້າເວົ້າ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ແນ່ 
ໃຈວ່າ ຈະເຮັດມັນໄດ້ບໍ່.
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ຈົ່ງ ພະຍາຍາມ ບອກ ຄົນ ອື່ນ ວ່າ  ເຮັດ  ຫຍັງ? ທ່ານ ສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ບຸກຄົນ ອື່ນ ໃຫ້  ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ 
ພວກ ເຂາົ ຮູສ້ກຶ ແນ ວໃດ?  ແລະ ແລກປຽ່ນ ປະສບົ ການ ຂອງ ທາ່ນ ເອງ ກບັ ພວກ ເຂົາ,  ແຕ ່ທຸກ ຄນົ 
ຕ້ອງ ຕັດສິນ ໃຈດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ວ່າ ອັນ ໃດ ເປັນ ວິ ທີທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ໃນ ການ ດູ ແລ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

ເມຍ ຂອງ ຂ້ອຍ  ຍັງ 
ຕ້ອງ ປ້ອນ ເຂົ້າ ວັນ 
ສອນ ຢູ່. ຂ້ອຍຮູ້ສຶກ  
ອອ່ນ ແຮງ ແທ້ໆ   ເພາະ  
ວ່າ ລາວເອງ ບ່ໍສາ 
ມາດ ກິນ ເຂົ້າ ດ້ວຍ 
ຕົນ ເອງ ໄດ້.

ເອີ! ຂ້ອຍ ກໍ່ຈ່ື ໄດ້ ວ່າ ພິນ ແສງ  
 ໃນ ໄລຍະ ອາຍ ຸດຽວ ກນັ ນີ,້ ຂ້ອຍ  
ກໍຮູ່ສຶ້ກ ທໍຖ້ອຍ ຫາຼຍ  ເພາະຂ້ອຍ 
ຄິດ ວ່າ ພິນ ແສງ ບໍ່ ຕ້ອງການ 
ຮຽນ ກິນ ເຂົ້າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ. 
ຂ້ອຍ ກໍ່ເຄີຍ ຜິດ ຖຽງ ກັບ ເມຍ 
ຂອງ ຂ້ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ເລື່ອງ ນີ້.

ຂ້ອຍ ຢາກ ຈະ ຮູ້ ວ່າ  ເຈົ້າ 

ຊ່ວຍ  ພິນ ແສງ ຮຽນ ກິນ 

ເຂົ້າ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໄດ້ 

ແນວ ໃດ?  ເພາະວ່າມັນ 

ເປັນ ບັນຫາ ທ່ີ ເກີດ ກັບ 

ລູກ ຂອງ ພວກ ເຮົາ  ໃນ 

2-3  ເດືອນ ຜ່ານ ມາ ນີ້.

ຕອ້ງ ຮກັສາ ຄວາມ ລບັ ຂອງ ຄນົ ອືນ່,  ໂດຍ ທີ ່ບ່ໍ ໄດ ້ບອກ ກາ່ວ ກບັ ຄນົ ອ່ືນ ກຽ່ວ ກັບ ສິງ່ ຕາ່ງໆ  ທີ ່ໄດ ້
ປຶກສາ ຫາລື ກັນ ໃນ ທີ່ ປະຊຸມ ຈົນ ກວ່າ ທີ່ທຸກ ຄົນຈະ ເຫັນ ວ່າ ມັນ ເປັນ ເລື່ອງ ທຳ ມະ ດາ.

ບໍ ່ຕອ້ງ ເປນັ ຫວ່ງ ເດ!ີ  ຄຳ ພນັ, 
ຂ້ອຍ ຈະ ບໍ່ ບອກ ຜູ້ ໃດ ກ່ຽວ 
ກັບ ສິ່ງ ທີ່ ໄດ້ ເວົ້າ ໃນ ທີ່ ນີ້.

ຂອບ ໃຈ ເດີ ! ມັນ ຮູ້ສຶກ 
ສະບາຍ ໃຈ ທີ່ ໄດ້ ເວົ້າ 
ຢ່າງ ເປີດ ເຜີຍ.
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ການວາງ ແຜນ ໃນ ການ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ.
ເມື່ອ ບັນດາ ພໍ່ ແມ່ ໄດ້ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ, ພວກ ເຂົາ ສາມາດ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ 
ບັນຫາ ໄດ້ ຫຼາຍ ບັນຫາ. ດັ່ງ ນ້ັນ  ໃນ ຫົວ ຂໍ້ ນ້ີ  ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ  ແຕ່ລະບາດກ້າວ ໃນ ການ 
ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ທີ່ ບັນດາ ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ຄົ້ນ ພົບ ວ່າ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ດີ, ລະອຽດ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:
 1. ຄັດ ເລືອກ ເອົາ ບັນຫາ ທີ່ ທຸກ ຄົນ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ,  ເຖິງ ແນວ ໃດ 
ກໍ່ ຕາມ  ການ ຜັດ ປ່ຽນ ໄປ ຕາມ ແຕ່ ລະ ບັນຫາ ນັ້ນ ກໍ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ  ເຊິ່ງກຸ່ມ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ 
ຮັບ ປະສິດທິພາບ ສູງ ກວ່າ ຖ້າຫາກ ບັນຫາ ທີ່ ຍົກ ຂຶ້ນ ມາ ນ້ັນ  ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ 
ມາ ກ່ອນ ແລ້ວ.  ໃນ ເບື້ອງຕົ້ນ ກໍ ຍົກ ບັນຫາ ທີ່ ກຸ່ມ ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ  ແລະ  
ໄດ້ ຮັບ ຜນົ ສູງ ຕໍ່ ຈາກ ນ້ັນ ກໍໃ່ຫ້ ສະມາຊກິ ພາຍ ໃນ ກຸມ່ ຮຽນ ຮູ້ ຮ່ວມ ກນັ  ເຊິ່ງບັນຫາ ທີ ່ຍກົ ມາ ນັນ້ 
ອາດ ຈະ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ອ່າວຫຍຸ້ງ ຍາກ ສັບສົນ ກໍ່ໄດ້.

ເບິ່ງ ລວມ ແລ້ວ, ພວກ ເຮົາ 
ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ມີ  ບັນຫາ 
ກ່ຽວ ກັບ ການ ເບິ່ງ ແຍງ ລູກ

ຂ້ອຍ ຕ້ອງການ ດູ ແລ 
ລູກ ຂອງ ຂ້ອຍ ຈຳນວນ 
3 ຄົນ, ປະຈຸບັນ ນີ້  ແມ່ 
ຂອງ ຂ້ອຍ ເປັນ ຜູ້ ເບິ່ງ 
ແຍງ ແຕ່ ສຸຂະພາບ 
ຂອງ ລາວ ກໍ ຊຸດ ໂຊມ 
ລົງ ເລື້ອຍໆ.

ຂ້ອຍ ໄດ້ ວຽກ ໃໝ່ ທີ່ 
ຫ່າງ ໄກ ຈາກ ບ້ານ, 
ບໍ່ ຮູ້ວ່າຈະ ຊອກ ຫາ 
ຜູ ້ໃດ ທ່ີ ບ່ໍ ລັງ ກຽດມາ 
ເບິ່ງ ແຍງ ລູກ ຂອງ 
ຂ້ອຍ ທີ່ ຕາບອດ.

2. ຈົ່ງ ຕັດສິນ ໃຈ ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ນັ້ນແນວ ໃດ ຕໍ່ ຈາກ ນັ້ນ ກໍ ຈັດ ລຽງວິທີ ການ 
ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ  ແລະ ກໍ່ເລືອກ ເອົາ ວິທີ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ແທດ ເໝາະ ກັບ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈຸດ 
ແຂງ ຂອງ ກຸ່ມ.

ພວກ ເຮາົ ສາມາດ ສບັ ປຽ່ນ ກນັ ໃຫ້ ແຕ ່
ລະ ຄອບຄົວເບິ່ງ ແຍງ ລູກ ຂອງ ພວກ 
ເຮາົ ທັງ ໝດົ ເປນັ ເວລາ 1 ວນັຕໍອ່າທດິ 
ເພາະວາ່ພວກ ເຮາົ ທງັ ໝດົ ລວ້ນ ແລວ້ 
ແຕ່ ຮູ້ ວິທີ ເບິ່ງ ແຍງ ເດັກ ທີ ່ຕາບອດ.

ພວກ ເຮົາ ອາດ ຈະ ສ້າງ 
ເງິນ ຄັງ ລວມຂຶ້ນ  ເພື່ອ 
ຈ້າງ ຄົນ ມາ ດູ ແລ ລູກ 
ຂອງ ພວກ ເຮົາ.

ນ. ອາລີ ກຳລງັ ຊອກ ວຽກ ຢູ.່ 
ນາງ ອາດ ຈະ ສນົ ໃຈ ຮບັ ດ ູແລ 
ລູກ ຂອງ ພວກ ເຮົາ.
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3. ສ້າງ ເປັນ ແຜນການ ຢ່າງ ລະອຽດ, ບັນດາ ສະມາຊິກ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ຕ້ອງ ເຮັດ ວຽກ ຕາມ ການ 
ແບງ່ ຄວາມ ຮບັຜດິຊອບ ໃຫ ້ ພອ້ມ ທັງ ຄາດ ຄະ ເນ ໄລຍະ ເວລາ ທີ ່ຈະ ສຳ ເລດັ ໃນ ແຕລ່ະ ໜາ້ ວຽກ 
ຢ່າງ ເໝາະ ສົມວ່າ ໜ້າ ວຽກ ທີ່ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ ແຕ່ ລະບຸ ກຄົນ ນັ້ນ ຄວນ ຈະ ສຳ ເລັດ ເມື່ອ ໃດ?

ມະນີ ຈນັ  ແລະ ບຸນ ມີ   ໃຫ້ ພວກ  
ເຈົ້າ ໄປ ສອບ ຖາມ ເບ່ິງ ວ່າ ມີ 
ຄອບຄົວ ໃດ ບ່ໍ  ໃນ ບ້ານ ທີ່  
ຕ້ອງການ ດູ ແລ ເດັກ.

ຂອ້ຍ ຈະ ຄິດ ໄລ ່ເບິງ່ ວາ່ ພວກ 
ເຮົາ ຕ້ອງການ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ໃຫ ້ຜູ ້ດ ູແລ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຮາົ 
ນັ້ນ ຫຼາຍ ປານ ໃດ.

ຂ້ອຍ ກໍ່ຈະ ໄປ ຖາມ ນາງ  ອາລີ  
ເບ່ິງ ວ່າ, ຖ້າ ໃຫ້ ນາງ ມາ ດູ ແລ 
ຄົນພິການ ສາຍຕາ ລາວ ຈະ 
ເອາົ ຄາ່ ດູ ແລ ນຳ ພວກ ເຮາົ ຫາຼຍ 
ປານ ໃດ.

4.  ເມື່ອ ລວມຕົວ ກັນ ໄດ້ ແລ້ວ ກໍ່ປືກສາ ຫາລື ກັນ ອີກ ວ່າ ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວ ນ້ັນ ຈະ ດຳ ເນີນ ຕໍ່ 
ໄປ ຄື ແນວ ໃດ?  ແລະ ສາມາດ ທີ່ ຈະ ປັບ ແຜນການ ໄດ້ ຕາມ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຖ້າ ຫາກ ມີ ຄວາມ 
ຫຍຸ້ງຍາກ ເກີດ ຂຶ້ນ.

ພວກ ເຮາົ ຈະ ຈດັ ເປນັຕາ 
ຕະລາງ ແນວ ໃດ? ຫືຼ 
ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ ມາ ດູ ແລ 
ໃນ ແຕ່ ລະ ມື້ ບໍ່?

ບໍ່ ແມ່ນ! ພວກ ເຮົາ ຕ້ອງ 
ການ ຜູ້ ໃດ ຜູ້ ໜຶ່ງ ມາ ດູ ແລ 
ເດັກ ຈຳນວນ 2 ວັນ ຕໍ່ 
ອາທິດ.

ນາງ ອາລີ  ເວົ້າ ວ່າ: ລາວ ບໍ່ເຄີຍ 
ດູ ແລ ເດັກ ຕາບອດ ມາ ກ່ອນ,  ແຕ່ 
ລາວ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຢາກ ຮຽນ 
ລອງ ເບິ່ງ  ແລະ ລາວ ກໍ່ບໍ່ ເອົາ ຄ່າ  
ແຮງ ງານ ນຳ ພວກ ເຮົາ ຫຼາຍ.
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ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເພື່ອ ຄວາມ ປ່ຽນ ແປງ.
 ບນັດາ ກຸ່ມພໍ ່ແມ ່ເດກັ ທີ ່ພກິານ ນັນ້  ແມນ່ ໄດ ້ເຮດັ ວຽກ ຢູ ່ຫາຼຍ ສາຂາ ອາຊບີ ທີ ່ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ  
ເຊ່ນັ: ພວກ ເຂາົ ອາດ ຈະ ເຮດັ ວຽກ ກຽ່ວ ກັບປັບປງຸ ພືນ້ຖານ ເສດຖະກິດ ຂອງ ຄອບຄວົ, ວຽກ ງານ 
ແນວ ຄິດ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ , ການ ບໍລິການ ຫຼື ການ ປັບປຸງ ກົດໝາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ  ສຳລັບ ເດັກ ທີ່ 
ພິການ ທາງ ສາຍຕາ. ທຸກ ສິ່ງ ທຸກ ຢ່າງ ທ່ີ ກ່າວ ໄປ ນັ້ນ ກໍ່ເປັນ ອີກ ວິທີ ໜຶ່ງ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ 
ຂອງ ພວກ ເຂົາ.

 ເດັກ ທີ່ ພິການ ທາງ ສາຍຕາ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ຄອບຄົວ ທີ່ ທຸກ ຈົນ, ດັ່ງ ນັ້ນ  ໃນ ການ 
ສະໜອງ ຊັບ ພະຍາກອນ ຕ່າງໆ   ໃຫ້ ແກ່ ລູກ ຂອງ ພວກ ເຂົາ ນັ້ນ, ກຸ່ມ ຜູ້ ທີ່ ເປັນ ພໍ່ ແມ່:

ສາມາດ ຊອກ ຫາ ວິທີ ທາງ ໃຫ້ ໄດ້ ແຫ ລ່ງທືນ ເພື່ອ ສະໜອງ ໃຫ້ ແກ່ ໂຄ ງການ ໃໝ່ ໃນ ການ •	
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ທີ່ ພິການ ທາງ ສາຍຕາ.
ສາມາດ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ສະມາຊິກ ພາຍ ໃນ ກຸ່ມ ພັດທະນາ ວິຊາ ຊີບ ໃໝ່.•	
ສາມາດ ຈັດ ຕັ້ງ ກອງ ປະຊຸມ ວິຊາ ການ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ທາງ ໃນການ ສິດສອນ  ແລະ  ໃຫ້ການ •	
ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ເດັກ ທີ່ ພິການ.
ສາມາດ ພັດທະນາ ກຸ່ມ, ຄ້າຍ ຫລື ສູນ ໄວ້ ສຳລັບ ອ້າຍ,  ເອື້ອຍ  ແລະ ນ້ອງ ຂອງ ເດັກ ທີ່ •	
ພິການ.

ບັນດາ ຜູ້ ເປັນ ແມ່ ເຫລົ່າ ນີ້ ກຳລັງ 
ຮຽນ ວທິ ີການ ຫຍບີ ເຄືອ່ງ   ເຊ່ິງພວກ 
ເຂົາ ສາມາດ ຫາ ລາຍ ໄດ້ ເພີ່ມ,  ໄດ້ 
ເຮັດ ວຽກ ໃກ້ ກັບ ເຮືອນ  ແລະ  ໄດ້ 
ມີ ເວລາ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ຢູ່  ກັບ ລູກ ຂອງ 
ພວກ ເຂົາ

ບັນດາ ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ເດັກ ພິການ ນັ້ນ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ມີ ຄວາມ ເປັນ ມິດ, ປອດ ໄພ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ 
ສຳລັບ ເດກັ ທີ ່ພກິານ ລວມ ໄປ ເຖງິ ເພືອ່ນ ບາ້ນ ທ່ີມ ີການ ປບັປງຸ ບນັຫາ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຢູ ່ໃນ ຊມຸ 
ຊົນ (ລະອຽດ ໃນ  ບົດ ທີ 9)  ເຊິ່ງ ເປັນ ວິທີ ທາງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ການ ເລີ່ ມຕົ້ນ ສ້າງ ຄວາມ ສາມັກຄີ 
ລະຫວ່າງ ຄົນ ພິການ  ແລະ ຄົນ ປົກກະຕິ.

ກຸ່ມ ທີ່ ເປັນ ພໍ່ ແມ່ ເດັກ ພິການ ສ່ວນ ຫຼາຍ 
ແມ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດ  ຕັ້ງ ການ ສຶກສາ 
ອົບຮົມ ໃຫ້ ແກ່ ຊຸມ ຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄົນ 
ພິການ  ເຊິ່ງພວກ ເຂົາ ມັກ ໃຊ້ ຮູບ 
ແບບ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ເປັນ ກຸ່ມ 
ສົນທະນາ, ການ ປະຊຸມ ປຶກສາ 
ຫາລື, ຜ່ານ ລາຍການ ວິທະຍຸ, 
ໜັງ ສື ພິມ, ກະ ດານ ຂ່າວ,  ເຮັດ 
ການສະ ແດງ ຕາມ ທ້ອງ ຖະໜົນ 
ຫົນທາງ,  ເຮັດ ປ້າຍ ໂຄສະນາ  ເພື່ອ 
ເຮັດ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ອື່ນ ເຂົ້າ ໃຈ ຫລາຍ ຂຶ້ນ 
ກ່ຽວ ກັບ ຄົນ ພິການ.
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ສ່ວນ ພໍ່ ແມ່ ໃນ ກຸ່ມ ອື່ນ  ແມ່ນ ອາດ ຈະ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ໂຄງການ ຕ່າງໆ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລູກ 
ຂອງ ພວກ ເຂົາ ທ່ີ ພິການ ໃຫ້ ກາຍ ເປັນ ສະມາຊິກ ທີ່ ດີ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ  ເຊິ່ງກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນ 
ສາມາດ:

ຈັດ ຕັ້ງ ການ ແຂ່ງຂັນ ກິລາ ລວມທັງ ກິລາ ສຳລັບ ເດັກ ທີ່ ພິການ.•	

ສ້າງ ເດີ່ນ ຫິ້ນສຳລັບ ເດັກນ້ອຍ ທຸກ ຄົນ( ບົດ ທີ 13 ການ ກາຍ ເປັນ ພາກສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຊຸມ •	

ຊົນ).
ສ້າງ ເປັນ ສູນ ປິ່ນ ປົວ, ຮັກສາ ເດັກ  ເຊິ່ງ ເດັກ ທີ່ ພິການ ກໍ່ສາມາດ ເຂົ້າ ຮັບຮັກສາ ໄດ້ ຄື ກັນ •	

ກັບ ເດັກ ປົກກະຕິ ຄົນ ອື່ນໆ ( ເບິ່ງ ບົດ ທີ 14  ສ້າງ ຄວາມ ພ້ອມ ໃນ ການ ສ້າງ ສູນ ລ້ຽງເດັກ  
ແລະ  ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ).

 ກຸມ່ ພໍ ່ແມ ່ຈຳນວນ ໜຶງ່ ຜດັ ເຮັດ ວຽກ ກຽ່ວ ກບັ ການ ປບັປງຸ ບນັດາ ກົດໝາຍ  ແລະ  ໂຄງການ 
ຂອງ ລັດຖະບານ ສຳລັບ ເດັກ ທີ ພິການ  ເຊິ່ງກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ກໍ ສາມາດ ທີ່ ຈະ:

ຕິດ ຕ່ໍ ປະສານ ງານ ກັບ ບຸກຄົນທີ່ ສຳຄັນ ພາຍ ໃນອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ຕ່າງໆ ຂອງ ລັດຖະບານ  •	

ເຊັ່ນ: ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ, ລັດຖະມົນຕ ີກະຊວງ ສຶກສາ  ເຊິ່ງອາດ ຈະ 
ສະ ເໜີ ໃຫ ້ພາກສວ່ນ ທີ ່ກຽ່ວຂອ້ງ ດ່ັງກາ່ວ ນັນ້ ກຽ່ວ ກບັ ການ ບລໍກິານ ດ້ານ ຕາ່ງໆ ທີ ່ຊມຸ ຊນົ 
ຂອງ ທ່ານ ຕ້ອງການ ຫຼື ກ່ຽວ ກັບ ກົດໝາຍ ໃຫ້ ມີ ການ ປົກ ປ້ອງ ເດັກ ທີ່ ພິການ ນຳ.
ປະສານ ສົມທົບ ກັບ ບຸກຄົນ ທີ່ ມີ ຊື່ ສຽງ ຕ່າງໆ  ເຊັ່ນ: ນັກ ຮ້ອງ, ນັກ ກິລາ, ຫຼື ນັກສະ ແດງ  •	

ໃຫ້ ຊ່ວຍ ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່  ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມັກຄ ີກັບ ຄົນ ພິການ.
ຢູ່ບາງປະເທດ ກຸ່ມພໍ່ແມ່ ຂຽນຈົດໝາຍ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼືຈັດຕັ້ງການປະທ້ວງ ຖ້າວ່າ •	

ພະນັກງານຂອງລັດ ຫາກບໍ່ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄົນພິການ. 
ສວ່ນຢູ ່ສ.ປ.ປ.ລາວ ອາດຈະນຳສະເໜີຄວາມຄິດເຫນັໃນກອງປະຊຸມ ຜາ່ນນາຍບາ້ນ 
ພະນັກກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ.
 ໃຫກ້ານ ສຶກສາ ອບົຮມົ ໃຫ ້ແກ ່ບນັດາ ນກັ ຂາ່ວ ທາງ ໂທລະພາບ , ວທິະຍ,ຸ ໜງັສພືມິ  ແລະ •	

ຂ່າວສານ ອື່ນໆ ໃນ ການ ໂຄສະນາ ເຜີຍ ແຜ່.

ກຸມ່ພໍ ່ແມ່ ບາງ ສວ່ນ ກໍ ເຮດັ ວຽກ ກຽ່ວ ກບັ ການ ປກົ ປອ້ງ ຄນົ ພກິານ ທາງ ສາຍຕາ  ແລະ ຄົນ ພກິານ 
ອື່ນໆ  ເຊັ່ນ:  ເດັກ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ຕ້ອງ ພິການ ຕາ  ເນ່ືອງ ຈາກ ພວກ ເຂົາ ກິນ ອາຫານ ທີ່ ມີ 
ວຕິາມນິ A ບໍພ່ຽງພ.ໍ ( ເບິງ່ ບດົ ທ ີ16 ຍ້ອນ ສາ ເຫດ ໃດ ເດກັ ຈິງ່ ສູນ ເສຍ ສາຍຕາ  ແລະ ພວກ ເຮາົ 
ຈະ ເຮດັ ແນວ ໃດ?) ຈດຸປະສງົ ຂອງ ກຸມ່ ດ່ັງກ່າວ ນີ ້ຕອ້ງການ ປກູ ຈດິ ສຳນຶກ ກຽ່ວ ກັບ ສາ ເຫດ ຂອງ 
ການ ສູນ ເສຍ ຕາ  ແລະ ວິທີ ການ ປູກ ຜັກ   ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ຄວາມ ພິການ ທາງ ສາຍຕາ.
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ຕໍ ່ໄປ ນີແ້ມນ່ ເລືອ່ງ ລາວ ກຽ່ວກບັ ກຸມ່ ຂອງ ພໍ ່ແມ ່ທີ ່ມ ີລກູ ພກິານ  ເອີນ້ ຊືວ່າ່ ກຸມ່  ໂລດ  ປປີດິໂຕດ  
ທີ່ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ວຽກ ງານ ເພື່ອ ປ່ຽນ ແປງ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ເດັກ ພິການ.

ພໍ່ ແມ່ ເປັນ ໝາກ ຫົວ ໃຈໃນ ກຸ່ມ ໂລດ  ປີປິ ໂຕດ 
ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ນີກາຣາກົວ  ໄດ້ ມີ ເດັກ ຫຼາຍ ກວ່າ 200 000 ຄົນ  ທ່ີ ພິການ  ເຊິ່ງສາ 

ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ກໍ່ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ພິການ ນ້ັນ ກໍ່ຄື ຄວາມທຸກ ຈົນ. ຄວາມ ພິການ ທາງ ສາຍຕາ 
ຫຼື ຄວາມ ພິການ ອື່ນ  ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້ ສະ ເໝີ ເມື່ອ ເດັກ ບໍ່ ໄດ້ ກິນ ອາຫານ ທີ່ ພຽງພໍ  ແລະ ອາ ໄສ 
ຢູ່ ໃນ ຄອບຄົວ ທີ່ ແອ ອັດ ເຊິ່ງງ່າຍ ແກ່ ການ ຕິດ ເຊື້ອ.

ກ່ອນ ປີ 1987  ໄດ້ ມີ ການ ບໍລິການ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ສຳລັບ ເດັກ ທີ່ ພິການ  ໃນ ປະ ເທດ 
ນີກາຣາກົວ ຕໍ່ມາ ໄດ້ ມີ ພໍ່ ແມ່ ຂອງ ເດັກ ພິການ ຈຳນວນ 12 ຄົນ  ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ສ້າງ ຕັ້ງ ກຸ່ມ 
ໜຶ່ງ ຂຶ້ນ ມາ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ເດັກ ພິການ  ເຊິ່ງພວກ ເຂົາ ເອີ້ນ ກຸ່ມ ດັ່ງກ່າວ 
ນັນ້ ວາ່: ກຸມ່ໂລດ  ປປີ ິໂຕດ  (Los PiPitos) , ມນັ ໄດ ້ເປນັ ພາກສວ່ນ ໜຶງ່ ໃນ ການ ສາ້ງ ຄວາມ 
ຮັກ ແພງ, ຄວາມ ອົບ ອຸ່ນ ໃຫ້ ແກ່ ເດັກ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ ນີກາຣາກົວ.  ປະຈຸບັນ ນີ້ 
ກຸມ່ໂລດ  ປປີໂິຕດ  (Los PiPitos)  ໄດ ້ມ ີສະມາຊກິ ເພີ ່ມຂຶນ້ ເປນັ 20 ຄນົ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົວ່ 
ປະ ເທດ ພວກ ເຂົາ ເຫລ່ົາ ນັນ້ ກໍໄ່ດ້ ກາຍ ເປນັ ຜູ້ນຳ ໃນ ກອງ ໂຄສະນາ ແຫ່ງ ຊາດ  ເພື່ອຊ່ວຍ 
ເຫລືອ ເດັກ ພິການ.

ພວກ ເຮົາ ຮັບ ຮູ້ ເຖິງ ຊິວິດ 
ການ ເປັນ ຢູ່, ຄວາມ ສຳ 
ເລັດ, ຈຸດ ບົກ ຜ່ອງ  ແລະ 
ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າ  ບໍ່  ມີ  
ຄວາມ ເປັນ ທຳ ຂອງ ລູກ 
ພວກ ເຮົາ.

ຍອ້ນ ແນວ ນ້ັນ ພໍ ່ແມ ່ ແລະ ຄອບຄວົ 
ຈິ່ງ ເປັນ ໝາກ ຫົວ ໃຈ ຂອງ ກຸ່ມ ໂລດ 
ປີປິໂຕດ .

ພວກ ເຮາົ ພະຍາຍາມ ເຕົາ້ 
ໂຮມ ພວກ ເຂົາ ເຂ້ົາ ດ້ວຍ 
ກນັ  ເພືອ່ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ 
ຄິດ ເຫັນ  ແລະ ຊ່ວຍ ເຫຼື ອ 
ເຊິ່ງກັນ  ແລະ ກັນ.

ກຸ່ມ ພໍ່ ແມ່ໂລດ  ປີປິໂຕດ   ໄດ້ ມີ ການ:
ຈັດ ຕ້ັງ ການ ປະຊຸມ ສົນທະນາ ກັນ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຂອງ ພໍ່ ແມ່ ໃນ ການ ລ້ຽງ •	
ດູ ເດັກ ພິການ.
ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ແພດ ໝໍ ໃຫ້ ຮູ້  ແລະ  ເຂົ້າ ໃຈ ເດັກ ພິການ ປະ ເພດ ຕ່າງໆ.•	
 ໃຫ້ ຄຳ ແນະນຳ ແກ່ ກະຊວງ ສາທາລະນະ ສຸກ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ການ •	
ບໍລິການ ຕ່າງໆ ສຳລັບເດັກ ທີ ພິການ.

ບັນດາ ໜ້າ ວຽກ ທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ  ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງ ຄວາມ ຫວັງກຸ່ມ ໂລດ  
ປີປິໂຕດ   ໃນ ການ ສ້າງ ສັງຄົມ ໃຫ້ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ເດັກ ພິການ  ແລະ ພັດທະນາ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ຂອງ ພວກເຂົາ
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