
ເດັກນ້ອຍແລະໄວໜຸ່ມອາດມີປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ 
ຕໍ່ພັຍພິບັດຈາກເຫດການນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼໃນຫຼາຍ
ຮູບແບບ. ບາງຄົນອາດມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງໄວ; 
ຄົນອື່ນໆ ອາດຮັບໄດ້ເປັນອາທິດ ຫຼືເດືອນ ແລະ 
ຈາກນັ້ນກໍເລີ້ມສະແດງອາການປະພຶດທີ່ມີບັນຫາ. 
ການຮູ້ຈັກສັນຍານອາການທົ່ວໄປໃນວັຍຕ່າງໆ 
ສາມາດຊ່ວຍພໍ່ແມ່, ຜູ້ເບິ່ງແຍງ ແລະນາຍຄູໃຫ ້
ຮູ້ຈັກບັນຫາແລະຮັບມືຕໍ່ບັນຫາໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ອາຍຸກ່ອນເຂົ້າຮຽນ
ເດັກທີ່ອາຍຸ 1-5 ປີຈະພົບວ່າມັນຍາກຫຼາຍທີ່ຈະປັບ 
ໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ແລະການສູນເສັຽ. 
ໄວຫນຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ພັດທະນາທັກສະຄວາມ 
ຊໍານານໃນການຮັບມືກັບເຫດການດ້ວຍຕົນ 
ເອງເທື່ອ, ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບພໍ່ແມ່, 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ນາຍຄູ ເພື່ອຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ 
ໃຫ້ຜ່ານຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ໄດ້.

ເດັກໂຕນ້ອຍໆ ອາດກັບຄືນໄປສູ່ການປະພຶດຄືແຕ່ກ່ອນ 
ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຄຽດ ແລະການສູນເສັຽທີ່ກ່ຽວ 
ພັນກັບພັຍພິບັດຈາກນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ. ເດັກນ້ອຍວັຍ 
ກ່ອນເຂ້ົາຮຽນອາດກັບມາມີພຶດຕິກໍາການດູດນິ້ວມື  
ແລະຍຽ່ວໃສບ່ອ່ນນອນ, ຫຼ ືເຂາົເຈົາ້ອາດຮູສ້ກຶຢາ້ນຄນົ 
ແປກໜ້າ, ສັດລ້ຽງ, ຄວາມມືດ, ຫຼື “ສັດປະຫຼາດ” 
ຂຶ້ນມາທັນທີທັນໃດ. ເຂົາເຈົ້າອາດເກາະຕິດພໍ່ແມ່ ຫຼື 
ນາຍຄູ, ຫຼື ກາຍເປັນຄົນຍຶດຕິດກັບສະຖານທີ່ທີ່ 
ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກປອດພັຍ.

ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບນິສັຍການກິນ 
ແລະການນອນ ແມ່ນຖືວ່າທໍາມະດາ, ເຊັ່ນດຽວກັບ 
ການເຈັບປວດຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສາມາດອະທິບາຍ 
ໄດ້. ອາການອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງສັງເກດແມ່ນ 
ການບໍ່ເຊື່ອຟັງ, ເຮັດກິດຈະກໍາຫຼາຍໂພດ, 
ຍາກລໍາບາກໃນການປາກເວົ້າ, ແລະຮ້າຍ ຫຼື 
ມີພຶດຕິກໍາຖອນໂຕອອກຈາກສັງຄົມ.

ວັຍເດັກເລີ້ມຕົ້ນ
ເດັກອາຍຸ 5-11 ປີອາດມີປະຕິກິລິຍາ 
ແບບດຽວກັນກັບເດັກທີ່ອາຍຸອ່ອນກວ່າ. 
ນອກຈາກນີ້ ເຂົາເຈົ້າອາດຖອນໂຕອອກ
ຈາກສະໜາມເດັກຫລິ້ນ ແລະໝູ່ເພື່ອນ, 
ພະຍາຍາມດຶງຄວາມສົນໃຈຈາກພໍ່ແມ່, 
ຢ້ານທີ່ຈະໄປໂຮງຮຽນ, ການຮຽນຕົກຕໍ່າ, 
ກາຍເປັນຄົນຮ້າຍ, ຫຼື ບໍ່ມີສະມາທິ. ເດັກເຫຼົ່ານີ້ 
ອາດກັບຄືນໄປປະພຶດແບບເປັນເດັກຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ 
ຂໍໃຫ້ປ້ອນອາຫານໃຫ້ ຫຼື ແຕ່ງຕົວໃຫ້.

ວັຍໜຸ່ມ
ເດັກນ້ອຍແລະວັຍໜຸ່ມທີ່ອາຍຸ 12-18 ປີ 
ມັກມີອາການທາງຮ່າຍກາຍແບບກວ້າງ 
ເມື່ອຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຄຽດ, ແລະເຂົາເຈົ້າ 
ອາດບໍ່ສົນໃຈວຽກເລັກໆນ້ອຍໆ, 
ວຽກໂຮງຮຽນ, ຫຼື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆ 
ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄົນ
ອາດດຶງຄວາມສົນໃຈຈາກພໍ່ແມ່ແລະນາຍຄູໄດ້ຢ່າງ 
ດີ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍອາດຖອນໂຕອອກຈາກສັງຄົມ, 
ດື້, ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ຮ້າຍ ເມື່ອຢູ່ເຮືອນ ຫຼື 
ຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ, ຫຼື ເລີ້ມທົດລອງປະພຶດໄປໃນທາງ
ທີ່ສ່ຽງສູງ, ເຊັ່ນ ດື່ມເຫຼົ້້າ ຫຼື ໃຊ້ຢາເສບຕິດ.

ຄົນໜຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນວັຍທີ່ມີການພັດທະນາ ຊຶ່ງ 
ມກັເຫນັວາ່ຄວາມຄດິເຫນັຂອງຜູອ້ືນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ 
ຫາຼຍ. ເຂາົເຈົາ້ຢາກໃຫໝູ້ເ່ພືອ່ນຂອງເຂາົເຈົາ້ຄດິວາ່ 
ເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນ “ທໍາມະດາປົກກະຕິ” ແລະບໍ ່
ຄ່ອຍສົນໃຈກັບຜູ້ໃຫຍ່ດີປານໃດ ຫຼື ມີສ່ວນຮ່ວມກັບ 
ກິດຈະກໍາຂອງຂອງຄອບຄົວທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງພວກເຂົາ 
ຮູ້ສຶກມ່ວນ.

ຄວາມເສົ້າໂສກ, ຄວາມສູນເສັຽ ແລະ 

ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ 

ເຫດການນໍ້າມັນຮົວໄຫຼ ສາມາດສົ່ງຜົນ

ກະທົບໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ສຶກຕົກໃຈຢ້ານ, 

ສັບສົນ, ແລະບໍ່ໝັ້ນຄົງປອດພັຍ. ບໍ່ວ່າ

ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີປະສົບການສ່ວນຕົວກັບ

ຜົນກະທົບຈາກເຫດການນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ 

ຜ່ານຄອບຄົວ ຫຼື ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ, 

ການໄດ້ເບິ່ງຜ່ານທາງໂທລະທັດ, ຫຼື 

ໄດ້ຍິນຜູ້ໃຫຍ່ລົມກັນ, ທັງພໍ່ແມ່ແລະຜູ້ໃຫ ້

ການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນແລະພ້ອມທີ ່

ຈະຊວ່ຍເຫຼອືເມືອ່ເກດີປະຕກິລິຍິາໂຕຕ້ອບ 

ທາງອາລົມ ແລະຮ່າງກາຍ. 
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ໃນວັຍຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ວັຍລຸ້ນອາດຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ ແລະຮູ້ສຶກຜິດ ຍ້ອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບໄດ້ເຕັມສ່ວນຄືຜູ້ໃຫຍ່  
ໃນເວລາທີຄ່ອບຄວົແລະຊມຸຊນົຂອງເຂາົເຈົາ້ຮບັມກືບັເຫດການນໍາ້ມນັຮົວ່ໄຫ.ຼ ວຍັລຸນ້ທີມ່ອີາຍຫຸາຼຍຂຶນ້ອາດຫຼດຸຜອ່ນອາລມົຂອງ 
ເຂົາເຈົ້າ. 

ວິທີການຊ່ວຍເຫຼືອ
ການເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈຂຶ້ນແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແລະວັຍໜຸ່ມຜ່ານພົ້ນຊ່ວງເວລາຫຍຸ້ງຍາກນີ້. ເດັກນ້ອຍໆ 
ຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການການກອດຮັດ ແລະການເວົ້າໃຫ້ຮູ້ສຶກອຸ່ນໃຈ. ຂໍໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບເຫດການຕ່າງໆ ຢ່າງຈິງໃຈ, 
ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງບອກລາຍລະອຽດຫຼາຍກໍໄດ້ ຫຼື ປ່ອຍໃຫ້ເຫດການນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼມາບົດບັງເວລາຂອງຄອບຄົວແລະຫ້ອງຮຽນຢ່າງບໍ່ມ ີ
ທີສ່ິນ້ສດຸ. ຊກຸຍູໃ້ຫເ້ດກັນອ້ຍທກຸວຍັສະແດງອາລມົອອກມາໂດຍຜາ່ນການສນົທະນາ, ການຂຽນ, ຫຼ ືງານສລິະປະ ແລະຊອກຫາ 
ວິທີຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.

ພະຍາຍາມຮັກສາກິດຈະວັດປະຈໍາວັນຂອງຄົວເຮືອນ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນໄວ້ ແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງສັນ. ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມຄາດຫວັງຂອງທ່ານລົງຊົ່ວຄາວ ກ່ຽວກັບການປະພຶດໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ເຮືອນ, ບາງເທື່ອ ດ້ວຍການຫຼດຜ່ອນການ
ຮຽກຮ້ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫນ້ອຍລົງສໍາລັບວຽກທີ່ມອບຫມາຍປົກກະຕິ ຫຼື ວຽກເລັກໆນ້ອຍໆ.

ຮບັຮູວ້າ່ ທາ່ນກອໍາດມປີະຕກິລິຍິາສາໍພນັກບັເຫດພຍັພບິດັດາ້ນນໍາ້ມນັຮົວ່ໄຫດຼວ້ຍ ແລະດາໍເນນີການເພືອ່ຊວ່ຍເຫຼອືໃນການບາໍບດັ 
ຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ. ພຶດຕິກໍາທີ່ມີຮູບແບບຫຼຸດຄວາມຄຽດ, ລົດການດື່ມເຫຼົ້າ, ແລະກະຕືລືລົ້ນໃນການຈັດການ 
ຄວາມຄຽດຂອງຄອບຄົວແລະຫ້ອງຮຽນ.

ຄ�າແນະນ�າໃນການເວົ້າລົມກັບເດັກ ແລະວັຍໜຸ່ມກ່ຽວກັບນ�້າມັນຮົ່ວໄຫຼ
•	 ໃຫ້ເດັກນ້ອຍແລະວັຍຫນູ່ມໄດ້ມີໂອກາດເວົ້າລົມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນໃນໂທລະທັດແລະໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມຕ່າງໆ

• ຢ່າຢ້ານທີ່ຈະຍອມຮັບວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມຂອງເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ທັງໝົດ

• ຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆໃນລະດັບທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້

• ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດເວົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆ

• ປກຶສາຫາລເືບິ່ງວ່າ ເຂາົເຈົາ້ສາມາດຊວ່ຍເຮດັຫຍງັໄດ້ແທ;້ ເກອືບທກຸຄນົມັກຮູສ້ກຶດີທີ່ໄດ້ເປນັສວ່ນໜຶ່ງໃນການແກ້ໄຂບນັຫາ

• ຊກຸຍູໃ້ຫມ້ກີານລມົກນັກຽ່ວກບັຄວາມຢາ້ວກວົແລະຄວາມເປນັຫວ່ງອືນ່ໆ ໃນປະເດນັບນັຫາທີບ່ໍກ່ຽ່ວຂ້ອງກນັ. ນີແ້ມນ່ໂອກາດ
ດີທີ່ຈະສໍາຫຼວດເບິ່ງປະເດັນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍ.

• ກວດຕິດຕາມເບິ່ງການເບິ່ງໂທລະທັດ. ພໍ່ແມ່ບາງຄົນ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງອາດຕ້ອງການທ່ີຈະຈໍາກັດການເບິ່ງ ຫຼື ອ່ານສື່ຕ່າງໆ ທີ່ 
ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົຈາກເຫດການນໍາ້ມນັຮົວ່ໄຫ.ຼ ເພືອ່ຂະຫຍາຍຄວາມເປນັໄປໄດ,້ ຜູໃ້ຫຍຄ່ວນຢູນ່າໍໃນເວລາລູກຂອງເຂາົເຈົາ້ 
ກໍາລັງເບິ່ງຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ. ຍ້ອນວ່າໃນເວລາເຊັ່ນນີ້ ເດັກນ້ອຍອາດມີຄໍາຖາມເກີດຂຶ້ນ.

• ຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ບໍ່ມີອາລົມທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ການມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບໃນລະດັບຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນຖືວ່າປົກກະຕິ. ຊຸກຍູ ້
ໃຫ້ເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ (ລວມເຖິງ ນາຍຄູ ແລະພໍ່ແມ່) ຜູ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈ 
ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ອາລົມຂອງຕົນເອງ.

• ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເປັນຜົນບວກຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກເຫດການພັຍພິບັດ, ເຊັ່ນ ການກະທໍາທີ່ກ້າຫານ, 
ຄອບຄົວມາລວມໂຕກັນ ແລະ ແບ່ງປັນການຊ່ວຍເຫຼືອກັນ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກຜູ້ຄົນທົ່ວຊຸມຊົນ



ສາຍດ່ວນ

ສຳຍໂທຣຊ່ວຍເຫຼືອດ້ຳນພັຍພິບັດຈຳກເຫດກຳນນ�້ຳມັນຮົ່ວໄຫຼ
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-985-5990

ສຳຍໂທຣດ່ວນບັນຫຳກຳນໃຊ້ຄວຳມຮຸນແຮງພຳຍໃນຄອບຄົວແຫ່ງຊຳດ 
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-799-SAFE	(7233)	
ສາຍ	TTY:	1-800-787-3224
ສຳຍໂທຣຟຣີ 

ສຳຍຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປ້ອງກັນກຳນຂ້ຳຕົວຕຳຍແຫ່ງຊຳດ:  
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-273-TALK	(8255)	
ສາຍ	TTY:	1-800-799-4TTY	(4889)	
ເວັບໄຊ:	http://www.suicidepreventionlifeline.org

ການຊອກຫາການປິ່ນປົວ
ສຳຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນກຳນສົ່ງຕ�່ເພື່ອຮັບກຳນປິ່ນປົວ SAMHSA: 
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-662-HELP	(4357)	
ສາຍ	TTY:	1-800-487-4TTY	(4889)	
ເວັບໄຊ:	http://www.samhsa.gov/treatment/

ລະບົບເຄືອຂ່າຍໃຫ້ບ�ລິການຂ�້ມູນ
ເຄືອຂ່ຳຍຂ�້ມູນສຸຂະພຳບ SAMHSA: 
ໂທຣຟຣ:ີ	1-877-726-4727		
ສາຍ	TTY:	1-800-487-4TTY	(4889)	
ເວັບໄຊ:	http://www.samhsa.gov/shin

ແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ສູນຊ່ວຍເຫຼືອທຳງເທັກນິກສ�ຳລັບພັຍພິບັດ SAMHSA (DTAC): 
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-308-3515	
ອີເມລ:	DTAC@samhsa.hhs.gov	
ເວັບໄຊ:	http://www.samhsa.gov/dtac	
ສ�ຳລັບຂ�້ມູນກຳນສົ່ງຕ�່ລະຫວ່ຳງຣັຖສະເພຳະ, ກະຣຸນຳຕິດຕ�່ 
SAMHSA DTAC.

ເວັບໄຊເຄືອຂ່ຳຍຊ່ວຍເຫຼືອສ�ຳລັບເດັກທີ່ມີຄວຳມຕຶງຄຽດຈຳກຄວຳມ
ບອບຊ�້ຳທຳງຈິດໃຈແຫ່ງຊຳດ
ເວັບໄຊ:	http://www.nctsnet.org

Workplace Helpline 
ໂທຣຟຣ:ີ	1-800-967-5752	
ເວັບໄຊ:	http://www.workplace.samhsa.gov/

ໝາຍເຫດ:	ຂ�້ມູນທີ່ລວມຢູ່ໃນເອກະສຳນສະບັບນີ້ບ�່ໄດ້ສະແດງວ່ຳໄດ ້
ຮັບກຳນຮັບຮອງໂດຍສູນບ�ລິກຳນສຸຂະພຳບຈິດ, ພະແນກບ�ລິຫຳນ 
ກຳນບ�ລິກຳນສຸຂະພຳບຈິດແລະກຳນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ຳນກຳນຕິດສຳນເສບ 
ຕິດ, ຫຼື ກະຊວງສຳທຳລະນະສຸກແຫ່ງສະຫະຣັຖ.
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ໃນກ�ລະນີການເວົ້າລົມບ�່ພຽງພ�
ສໍາລັບເດັກນ້ອຍບາງຄົນ, ການເຂົ້າແຊກແຊງຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມອາດຈໍາເປັນ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າຫາກ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກຜົນຂອງ 
ພັຍພິບັດນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ.

•	 ຄອບຄົວ, ໃນຖານະເປັນໜ່ວຍໜຶ່ງ, ອາດພິຈາລະນາເຖິງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 
ຖ້າຫາກ ຍັງຄົງມີບັນຫາດ້ານອາລົມ ຫຼື ຮ່າງກາຍຢູ່

• ບນັດາຄອບຄວົຕາ່ງໆ ອາດເລອືກທີຈ່ະອະນຍຸາດໃຫມ້ພີດຶຕກິາໍ “ຊົວ່ຄາວ” ເຊັນ່ 
ການເກາະຕິດ. ການຈັດການຫຼາຍຢ່າງອາດຊ່ວຍໃຫ້ເດັກສາມາດແຍກຕົວໄດ້
ເທື່ອລະນ້ອຍຫຼັງຈາກການຈໍາກັດເວລາຕາມຕົກລົງກັນ ໄວ້: ເຊັ່ນ ການໃຫ້ 
ເດກັນອ້ຍໄດໃ້ຊເ້ວລາຢູກ່ບັພໍແ່ມເ່ພິມ່ເປນັພເິສດທນັທກີອ່ນເຂົາ້ນອນ, ການເປດີ 
ປະຕູຫ້ອງນອນຂອງເດັກນ້ອຍອ້າໄວ້ຫນ່ອຍນຶງ, ແລະເປີດໄຟກາງຄືນໄວ້.

• ພໍແ່ມຫ່າຼຍຄນົມຄີວາມຢາ້ວກວົຂອງຕນົເອງທີກ່ຽ່ວພນັກບັພຍັພບິດັນໍາ້ມນັຮົວ່ໄຫຼ  
ຫຼື ຄວາມກົວອື່ນໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າອາດບໍ່ຮູ້ຕົວເອງ. ພໍ່ແມ່ມັກສາມາດຊອກຫາ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອແທນລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຄວາມຈິງແລ້ວ, ນໍາໃຊ້ບັນຫາຂອງ 
ລູກເປັນວິທີໃນການຊອກເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ 
ສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວ.

• ນອກຈາກນີ້ ນາຍຄູຍັງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກດ້ວຍສິລະປະ ແລະຫຼິ້ນກິດຈະກໍາ, 
ເຊັ່ນດຽວກັບ ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສົນທະນາເປັນກຸ່ມໃນຫ້ອງຮຽນ ແລະການ
ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫຼ

ໝາຍເຫດ: ຂ�້ມູນບຳງຢ່ຳງທີ່ຢູ່ໃນເອກະສຳນນີ້ໄດ້ຖືກຮວບຮວມ 
ຈຳກເອກະສຳນທີ່ພັດທະນຳໂດຍໂຄງກຳນ Project Heartland— 
ຊຶ່ງເປັນໂຄງກຳນ ຂອງກົມສຸຂະພຳບຈິດປະຈ�ຳໂອກຳໂຮມຳ  
(Oklahoma Department of Mental Health) ແລະກຳນ 
ບ�ລິກຳນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ຳນກຳນຕິດສຳນເສບຕິດ ໃນກຳນຕອບ 
ຮັບຕ�່ບັນຫຳກຳນວຳງລະເບີດໃນອຳຄຳນ Murrah Federal  
Building ໃນເມືອງໂອກຳໂຮມຳ. Project Heartland  
ໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຳດ້ວຍກອງທຶນຈຳກ ອົງກຳນຈັດກຳນ 
ດ້ຳນເຫດສຸກເສີນແຫ່ງຣັຖບຳນກຳງ (Federal Emergency  
Management Agency) ພ້ອມດ້ວຍກຳນປຶກສຳຫຳລືກັບສູນ 
ບ�ລິກຳນສຸຂະພຳບຈິດຂອງຣັຖບຳນກຳງ (Federal Center for 
Mental Health Services)


