
ေလားစားရပေသစ မိသစားုမ စာ်ားႏွင ့္ အုရ ထိန ာသ မ စာ , 

သင ယ ျ င ာဆိုိုစ ေမဖားဖစားရပားိုတ ားးိုင  ့္္ဲးရပိုယ ! မိမိဘး မွ းေလာမ စာအစာ  သင ယ ျ င ားုိ းေလာ 
ဘဝးိုတ ား ဘယ လို ဖန အစာေရာ်ားႏိုင ိုယ ဆိုိုစ သိးွိမတ ျးး းရပာ း တပေထစး ရပ့္မမရိုင ာမွစလတ ာ အး  ိာျရ ေးရပ 
လိမ ့္မတ ္။ ဤအ  း သတ  မိသစးုမ စာအိုဖး  အလဖန အေးာႀးပာေသစ အ  း ိုး  ျုးး ရပိုယ ္။ သင ယ မမိုဖင  
းေလာမ စားို သင ဘယ လုိ း တပးမလ္ဆိုိုစ်ားႏွင ့္ သ ငယ ိုန ာမွစေအစင ျမင မမးးွိးန  ျရင ဆင းစိုဖင  လိုအရ ေသစ 
လမ ာတ န မမ်ားႏွင ့္ အ    ိ့္ေသစသိုင ာအ  း အလး မ စားို ေရာေးလိုျ င ာငွပ ဤျရ းုထစာေသစ အ  း အလး မ စားို 
အို ိုးဖ ျရ လုရ ထစာျ င ာျးး ရပိုယ ္။ 

သင ့္းေလားို သ ငယ ိုန ာမွစ ေအစင ျမင းိ ု့္ ျရင  ဆင   း မ စာျရ လုရ ်ားႏိုင ေးးန  သင ့္ဘး မွ းေလားို ဘယ လို 
ေထစး ရပ့္ေရားမတ ့္ဆိုသတ ့္းိို း ာမ စာ း်ုိားႏင းို ့္ းၽဖ်ားႏ ုရ ိုို ့္အး္ဖ ့္အးတ ာမ စာမွ းၽဖမ ား င မမးစးင ာမ စာ အရပအဝင  
အ  ိ  ့္ေသစ အလဖန ိုန းိုားွိသတ ့္အးစမ စာ သင ့္းိုရပ့္ရိုာေရားို ့္းန  အို ိုးဖရ ာေရပင ာလုရ ေဆစင  ့္္ျ င ာျးး ရပသတ ္။ 
မိသစားုမ စာသို ့္မမုို  ေးစင ့္ေးွစး သ မ စာ်ားႏွင ့္အို  းစးို ျ င ာ၊ း ားမ ားွစေးဖျ င ာ်ားႏွင ့္ ေရ စ း င းဖစးးစာျ င ာမ စာ 
း့္္သိ ု့္ေသစအးစိုို ့္းို အို ိုးဖအ  ိန ေရာျ င ာသတ  သစာသမပာမ စာ၏ ိုန းိုာအးွိဆပုာအးင ာအျမး ျးး ေးရပသတ ္။ 
းေလာမ စာအိုဖး  သ ငယ ိုန ားိုင ်ားႏိငု ေးးန  းၽဖမ ား င မမအဲးပျရ   း မ စာအစာလပုားိ ုးစးင ာျရ းထုစာေသစ လတ ာ 
ဘ ္အစာလပုားိ ုျရ လရု ေးးန မလိအုရ ရပ္။  

းေလာ၏ိုို းၽဖမ ာမမးပဖ ့္းးိ ာိုိုာိုး ေးျ င ာ၊ း တပရပ့္ရိုားန  ေရ စ း င းဖယ းစမ စားို အို ို ုလုရ ေဆစင ျ င ာ်ားႏွင ့္ 
သ ငယ ိုန ာိုဖင  းေလာမ စာ ဘစေိုဖသင ယ  းမလ္ဆိုသတ ့္ ဆး းရ ေသစ သိုင ာအ  း အလး မ စားဖစမစ 
သင ့္းို သင ့္းေလာ သ ငယ ိုန ာမွစေအစင ျမင မမးေးးန အိုဖး  ျရင ဆင ်ားႏိုင းန  ျရ းု  း ိုဖင ရပဝင ထစာရပသတ ္။ မိမိ 
သစာ/သမပာမ စာ သ ငယ ိုန ာ းိုး မတ ့္အ  ိန ိုဖင  အ  ိ  ့္ေသစေမာ ဖန ားိုမ စားိုသိးွိေးလိုျ င ာငွပ မပဂ ပဂန ရတစေးာ 
ဌစနမ ွလမ ာတ န   း  ၆  ုလတ ာဘ္ရပဝင ထစာရပသတ ္။ အရိုလမ ာတ န   း မ စားို http://www.michigan.gov/mde/ 
0,4615,7-140- 6530_6809-152726--,00.html ၌ေိုဖ ့္းွိ်ားႏိုင ရပသတ ္။ 

သ ငယ ိုန ာအိုဖး  ေအစင ျမင းန ျရင ဆင ထစာမ းို (မိသစားုမ စာ်ွားႏင ့္ေးစင ့္ေးွစး သ မ စာ) းေလာမ စာအစလပုာ 
ေသေသ  စ  စျရင ဆင ထစာေးလိုရပသတ ္။ အို ိုးဖလုရ ေဆစင ာျ င ာအစာျးင ့္ လ ိုိုင ာအိုဖး  ေရ စ းးစ အေိုဖ ့္
အဲးပ ်ားႏွင ့္ ေအစင ျမင မမိုး  ုးို ျရ လုရ ်ားႏိုင မတ ျးး သတ ္။  

းုိေသေလားစားဖစျးင ့္ , 

The School Readiness Advisory Committee 
A workgroup of the Ingham Great Start Collaborative 

၇.၇.၁၆ 

Ingham GSC ဝး ဘ ဆိုး ဝင ဲးတ ့္လိုလွ င   www.InghamGreatStart.org Facebook 
းစမ း ်ားႏွစးး ေဆာလိုလွ င   http://www.facebook.com/InghamGreatStart 
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းေလာမ စာ သ ငယ ိုန ာိုဖင ေအစင ျမင းိ ု့္ျရင ဆင ထစားမတ ့္အးစမ စားိ ုး တပ်ုိားႏင လမိ ့္မတ ့္ 
ေအစး ရပ းဖပးး ိာမမအ  း အလး မ စားိ ုမို း္ဖျရစာ  စာနစာေသစးၽဖမ ား င မမမ စာ 
သင ယ းးွလိမိ ့္မတ ္။ ဤးၽဖမ ား င မမိုဖင  ရပဝင ေသစ အ    ိ့္အးစမ စာမစွ ာ  

ဘစသစးးစာ းပဖ ့္းး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 သင ်ားႏွင ့္အို ို းို းရပာေသစ ဇစို လမ ာန္ ့္

ရို သး ို့္္ ေမာ ဖန ာေိုဖေျးဆိုျ င ာ
 းးစာေျရစဲးးစိုဖဖဖင  ်ားႏွး  ပ သို ့္မမုို  ထရ  ပ

ထရ  ပ ျရန လတ ေျရစဆိုျ င ာ
 ရပုျရင ထ္မ ွသင ယ  ့္္ေသစ အေိုဖ ့္အဲးပ 

မ စာ်ွားႏင ့္ းးစာအေျရစအဆိုမ စာထ္မွ
းးစာလပုာမ စားို အသပုာျရ ျ င ာ

 းးစာေျရစသတ ့္အ ပ လ အမ စာနစာလတ သတ ့္
းးစာေျရစဆိုျ င ာ

 I, he, she, him, her, his, ်ားႏွင ့္ hers
မွန းန းဖစအသပုာျရ ျ င ာ

းစိုို ေျမစး မမ းပဖ ့္းး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 (rhyming၊ အေးွ့္အသပထဖး မ စာ)

းစလပုာေရပင ာမ စားို အသပထဖး နစာဆင ျ င ာ
 းစလပုာေရပင ာသို ရပုအႀးပာ ၁၈ ၊ု အေသာ ၁၅

 ု်ွားႏင ့္အို  အ  ုိ ့္အသပထဖး ျရ လုရ ထုို ေးစ ျ င ာ 
 သ /သ မ၏ းုိယ ရိုင းစျးင ့္ေးာေသစအမတ းို

အသိအမွို ျရ ျ င ာ
 ိုး   ိန ိုတ ာမွစဘ္ းစအုရ ိုး အုရ းို အေးွ ့္

အေနစး  းစမ း ်ားႏွစမ စာလွန းရပာ ဲးတ ့္းမျ င ာ
 သ /သ မ၏နစမတ ေး ွ့္ဆပုားစလပုားို အႀးပာ န္ ့္

ေးားရပာ း န းစလပုားို အေသာမ စာျးင ့္
ေးာ ိုင ာျ င ာ

သ  ်ၤစဆိငု းစးဖပးး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 အသပဲးယ ဲးယ ျးင ့္ ၂၀ အထိးတ ိုဖး ျ င ာ
 အးစဝို  ိုး  ု  င ားပအိုဖး  နပရပို  ၁ မွ ၁၀

အထး   တ န ျရျ င ာ်ားႏွင ့္ အသပုာျရ ျ င ာ
 နပရပို  ၁ - ၁၀ းို ေးစ ထုို ျ င ာ
 အေျ  ပရပုးပမ  ိားပု (းိုုးန ာ၊ းး ဝုိင ာ၊ ႀိုိဂပ)
 (အးိမ ာ၊ အျးဴ၊ အးိမ ာ၊ အျးဴ) ်ားႏွး မ  ိာ်ွားႏး းစာ

ရပုးပ ္ဖးန ာိုပာျ င ာ
 ဘပုထစားွိျ င ာ (အေးစင ၊ အးဖယ အးစာ၊ ရပုေးစ )

းရု ရိငု ာဆိငု းစးပဖ ့္းး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 ေျ ်ွားႏး းး းလပုာန္ ့္ ုန ျ င ာ
 းစိုး ေးစင ၊ ဂဏန ာ သို ့္မမုို  ရပုသဏစန  ေးာဆ္ဖ

သို ့္မမုို  ေးာ  းစိုဖင  သပုာေ  စင ာေထစး    ဆုရ းိုင 
(လး မ်ားႏွင ့္ လး ်ားႏွး ေ  စင ာ)းို အသပုာျရ ျ င ာ

 းေလာအသး အးဖယ န္ ့္လုိး းး သတ ့္ းို ေဲးားို
အသပုာျရ ျ င ာ

လ မမ ့္းဖပးး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 အျ စာလ ႀးပာမ စာ်ားႏွင ့္းေလာမ စားို ယပုဲးတ မမးွိျ င ာ
 းိုယ ့္ေဘာမွးေလာ်ားႏွင ့္သစေဆစ့္းးစာျ င ာမမုို ဘ္

အျ စာေသစးေလာ မ စာ်ားႏွင ့္လတ ာ ေဆစ့္းးစာျ င ာ
 အုရ းုထ္ိုဖင  ရပဝင ျ င ာ်ားႏွင ့္သင ယ ျ င ာ

းိို  ပးစာမမဆိငု းစ းပဖ ့္းး ိာိုိာုိုး ေးာ 
 အ  ိန ိုိုာ   ့္္းစလိုး  ုအိုဖး  အဓိး

ေးစင ့္ေးွစး သ မ စာမ ွ ္ဖျ စာထစားွိျ င ာ
 သ /သ မ၏လိုအရ   း မ စားို (လး ေဆာေဲးစျ င ာ၊

အိမ သစသဖစားရပာလွ င  သန  ့္းွင ာေးာျရ လုရ ျ င ာ)ိုို ့္းို
ိုစဝန ယ လုရ ေဆစင ျ င ာ

 သ /သ မ၏ ပးစာ  း အမမအးစမ စားို ထိန ာ   ရ ျ င ာ
 မိမိိုို ့္းိုယ ရိုင ်ားႏွင ့္ အျ စာသ မ စာ၏ ရးၥတ ာမ စားို

သိုိထစာဆင ျ င ျ င ာ

သင ယ းိ ု့္  ် ားရ ျ င ာ 
 အသး ေသစအးစမ စားို သင ယ းို ့္ သိ  င းိို 

်ားႏွင လမပေဆစ မမ ေးစ ျရျ င ာ
 ိုစဝန မ စားို အျ စာသ မ စာေရပမွိ ိုျ င ာမးွိ မိမိိုး ်ပာ

ထ္သစလွ င  အ ိ န  ၁၀-၁၅ မိနး ေရာ းရပာလုရ ေဆစင ျ င ာ
 (ရပုျရင နစာေထစင ျ င ာ) း့္္သို ့္ေသစ လမရ းွစာမမမ စာ

အိုဖး  အ  ိန  ၁၀-၁၅ ေရားရပာ အစားုပးိုး လုရ ျ င ာ
 (းုန းပုဆိုင ၊ းစဲးတ ့္ိုိုး ) း့္္သို ့္ေသစ ရို ဝန ာ

း င အေိုဖ ့္အဲးပ  မ စားို မွို မိသိုိး ဆး ်ားႏဖယ ျ င ာ
 မွို မိလဖယ မတ ့္းိုားိုာလုရ း် ာမ စာ်ားႏွင ့္

လမ ာတ န   း ်ားႏွး  ုးိ ုလုိး လုရ  ိုင ာျ င ာ
 (ရေမ႗ိအို ိုးဖလုရ ေဆစင ျ င ာ) း့္္သို ့္ေသစ

းိုားွင ာေသစျရာနစမ စားို ေျးးွင ာျ င ာ
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သင ့္းေလာ၏ ်ပာဆပုာေသစ သင ျရေရာသ ိုး ေယစး အေနျ င ့္ 
သင ့္မစွ အဓးိ အေးာႀးပာအ န ားကိုး  းုွးိမတ ္။ သင ့္ 
းေလာ၏ ဘဝေအစင ျမင မမ်ွားႏင ့္ ေး စင ာအိုဖး ျရင ဆင 
  း ိုို ့္းုိ း တပ်ုိားႏင မတ ျးး သတ ္။ 

မဲးစ ဏ သင ့္းေလာ၏းိးၥးရ မ စာိုဖင  သ ိုို ့္ 
်ားႏွင ့္အို  အ  ိန ေရားရပအို းွိေနေရာျ င ာမစ အင မ 

ိုန မွိုန းိုာဲးပာလွရပသတ ္။ းေလာ မ စာ်ားႏွင ့္အို  
းွိေနသတ ့္အ  ိန ိုဖင  ေး စငာ အိုဖး ျရင ဆင မမမွစ 
ရိုမိုထိေးစး ေးမတ ့္ အးစမ စားို သင ျရ လုရ ်ားႏိုင ရပ 
သတ ္။   

 ေန ့္း် ေန ့္ိုိငု ားစးို ရပ. သင ့္းေလာ်ားႏွင ့္အို 
းစအို ို းို  ေမိုတစမွ ေဝရပ္။ သင ့္းေလားို
ိုး ေန ့္မိနး  ၃၀ းစးို းမျ င ားေန အး  ိာ ပ
းစာ ဖင ့္းွိရပိုယ ဆိုသတ ့္ ေလ့္လစေိုဖ ့္းွိ မမးို
ျရသရပ္။  ဒပေိုဖအစာလပုားို ို  ိန ို ပိုတ ာ
န ့္္ျရပာဆပုာေးးို ့္းန  မမုို ရပ္။

 အေျရစ ်ားႏငွ ့္ နစာေထစင ရပ . သင ့္းေလာ်ားႏွင ့္ေျရစ
ဆို/နစာေထစင ျ င ာအးစျရ လုရ သတ ့္အ ပ
သ /သ မဘး မွလတ ာ မိမိိုို ့္လိုအရ ေနသတ ့္
ဘစသစးးစာိုတ ေဆစး ျ င ားၽဖမ ား င မမ
သိးွိလစဲးိုယ ္။

 းးစာလပုာမ စာ . သင ့္းေလာ၏ ဘဝိုဖင 
အးစဝထတ မ စားိ ုေးစ ျရသတ ့္အ ပ သို ်ားႏိငု သမ ွ
မ စားဖစေသစ းးစာလပုာမ စားိ ုသပုာေရာရပ.
သင ့္းေလာသိးွိထစာေသစ းးစာလပုာအေး
အိုဖး မ စာသတ  သ /သ မ၏းစးို မမိုဖင 
ေအစင ျမင ေးးန  ရပ့္ရိုာေရာမတ ျးး သတ ္။
‘းေလာေဆဖာေ်ားႏဖာ  း ’ မသပုာရပန္ ့္္။ အးယ ၍
သင ့္းေလာမစ သဒၵပနတ ာမွန းန းဖစမသပုာ ့္္လွ င 
ထိုးးစာလပုားို မွန းန းဖစျရန လတ ေျရစဆို ိုင ာရပ္။

 ေလားစာရပ . သင ့္းေလာ်ားႏွင ့္ အျ စာသ မ စားို
းိုေသေလားစမမးွိရပ္။  သင ့္းေလာမစ မိမိထပမွ
ဲးတ ့္ယ းရပာ သင ယ ေနရပိုယ ္။ သင ့္း္ ့္လုရ းရ 
ေိုဖးို သင ့္းေလာမွထိုနတ ာို ျရန လတ လုရ 
 ိုင ာေးလိုလွ င းိုယ ့္လုရ းရ းိ ုေသ  စလုရ ရပ္။ 

 သင ့္းေလာ်ွားႏင ့္အို ေဆစ့္းးစာရပ ္။
အျမိ္ုမ ာအို ေဆစ့္းးစာေရာေသစသ ိုး ေယစး အေနျးင ့္
သင ့္းိျုမင ေိုဖ ့္ ိငု ာရပ္။  းးစာမမဆိုိုစ းေလာ၏အလုရ ိုး  ု
ျးး ေဲးစင ားိ ုသိုိးရပ္။ းးစာမမမွိုး ဆင ့္ းေလာမ စာသတ 
ျရာနစမ စာေျးးွင ာျ င ာနွင ့္းၽဖမ ား င မမအသး မ စားိ ုသင ယ 
ေနရပိုယ ္။

 မမိိိုိယု ိုိငု  ိုို ်ားႏိငု းဖမ ာသ  ိုး ေယစး အေနျးင ့္ ျမင ်ားႏိငု းန 
သင ့္းေလားိးု တပရပ္။  သင ့္းေလာလုရ ေဆစင သမွ အစာ လုပုားို
ထုို ေးစ တ န ျရျ င ာအစာျးင ့္ ‘လုရ ရိုင  ဖင ့္’ းို မိမိ   းိုယ မိမိ
ေလားစာ ိုတ ေဆစး မမး တပရပ္။  သင ့္းေလာ အိုဖး 
ေးစင ာေသစ အးစမ စားိ ုဲးတ ့္းရပာ ႀးိ ားစာအစာ
ထုို မမျရ လုရ ရပ္။ သင ့္းေလားို သ /သ မသတ  မတ မွ အပဲသ
းဖယ  ေးစင ာေသစသ ျးး ေဲးစင ားို ေိုဖ ့္ျမင းိ ု့္းန း တပရပ္။

 သင ့္းေလာ်ွားႏင ့္အို    း ျရ ို ရပ္။  ိုိုင ာိုစျ င ာ၊ ေလစင ာ
ထတ့္ ျ င ာ၊ ေမ ေ်ားႏွစး ျ င ာ၊ မင ာေးစ းရ နတ ားို ျ င ာ၊
သန  ့္းွင ာေးာလုရ ျ င ာ ်ားႏွင ့္းစာေသစး ျ င ာိုို ့္းို
သင ့္းေလာ်ားႏွင  ့္အို  ျရ လုရ ရပ္။    း ျရ ို လမရ းွစာမမ
သတ  ေသာငယ ေသစဲးဖး သစာမ စာ အလုရ လုရ ေးးန 
အလဖန ေးစင ာေသစနတ ာလမ ာိုး  ုျးး ရပိုယ ္။  ဤဲးဖး 
သစာမ စာသတ  ေနစင းေလာမ စားစေးာ းစိုဖင အသပုာဝင 
ေးရပသတ ္။

 သင ့္းေလာ်ွားႏင ့္အို  ရပုဆ္ဖျ င ာ်ားႏငွ ့္ေးစင းပုျ ယ  ျ င ာျရ လရု ရပ္။
ဤအးစမ စာမစ းေလာမ စာ၏ျမန ဆန လွရေသစ
းၽဖမ ား င မမ်ွားႏင ့္ းစေးာသစာျ င ာမ စာအိုဖး  လး ေ  စင ာမ စာ
အိုဖင ားွိဲးဖး သစာမ စာ ျရင ဆင  း တပမမ းိုိုိုာိုး လစ
ေးလမိ ့္မတ ္။

အး အတပေိုစင ာရပ္။  အးယ ၍ မတ သတ ့္အရိုင ာမဆို သင ့္
းေလာ၏ းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုး မမ်ားႏွင ့္ရို သး းရပာ းိုားိမ ာရ ရန ာ မမးွိ ့္္
လွ င  ်ားႏွင ့္ သ /သ မသတ သပုာ်ားႏွး ေအစး ျးး လွ င  1-800-Early On 
သို ့္ေ ပဆိုရပ္။ အးယ ၍ သပုာ်ားႏွး အထး ျးး လွ င  Build Up 
Michigan (http://buildupmi.org), 
သင ့္ေဒသ ပေး စင ာ းိငု ၊ သို ့္မမုို  မပဂ ပဂန ရတစေးာဌစ၏ 
အထ ာရတစေးားုပာမွ 1 – 888 – 320 – 8384 သို ့္ဆး သဖယ ရပ္။ 

UPDATED MAY 2015 

မမိေိနအိမ ိုဖင  ဘစေိုဖလုရ ေဆစင ်ားႏိငု ရပသလ္? 
မဘိလမ ာတ န  # ၁၆ 



UPDATED MAY 2015 

းေလာိုး ေယစး း ္ ့္အသး မစ းး ိုင ဘစလ  ၁ 
းး ေန ့္မိုိငု  င  ၅ ်ားႏးွ ျရတ ့္မ ွ သ ငယ ိုန ာိုဖင  
ေး စင ာအရ းစးင ာေရာသဖင ားမတ * 

 လစမတ ့္ေး စင ာိုး ်ားႏွး အိုဖး  ေ်ားႏဖ်ပားစလ
အေးစရိုင ာ၌ သ ငယ ိုန ာေး စင ာအရ းို ့္ မ စာ
ေသစအးိုားေး စင ာ းိုင မ စာိုဖင  းိုင အရ ဲး
ရပသတ ္။

 းး အိုိအး းိုေိုစ့္ းိုယ ့္ေဒသ ပေး စင ာ
မ စာဆပသို ့္ဆး သဖယ းပုးမ ာရပ္။

 အးယ ၍ မိမိေဒသမွေး စင ာ းိုင ထး အျ စာ
ေး စင ာ းုိင မွစ းေလားို ေး စင ာအရ းိ ု့္ ရိုးရပာ
းိို ဝင းစာလွ င , အ္ဒပေး စင ာ းိုင မွစ ေး စင ာ
ေးဖာ  ယ ရိုင  ဖင ့္ ထစားွိမမးွိမးွိ ဆး သဖယ းပုးမ ာရပ္။
အးယ ၍းွိ ့္္လွ င  ေလွ စး လ စျးတ ့္းဖး 
ေနစး ဆပုားး ဘယ  ေန ့္လ္မုေမာျမန ာရပ္။

 ေလွ စး လ စျးတ ့္းို ့္ နစမတ ၊ လိရ းစ်ွားႏင ့္
းုန ာနပရပို မ စာ အဆင သင ့္ျးး ရပေး္။
းေလာ၏ဆးစဝန အေဲးစင ာအ  း အလး 
မ စားိုလတ ာယ ေဆစင သဖစာရပ္။

 ဘစေိုဖယ ေဆစင လစးမတ ဆိုသတ ့္အးစးို
သိးွိးို ့္သင ့္ေဒသေး စင ာ းိငု ဆပသို ့္ေမာျမန ာရပ္။

 သ ိုို ့္လိုအရ သတ ့္ ေလွ စး လ စျးတ ့္းဖး   း 
မ စာအစလပုာ သင ့္၌ မးွိ ့္္ေသစ လတ ာ  သင ့္းေလာ
းို သ ငယ ိုန ာအိုဖး  သင ဆး းရပာမွေး စင ာ
အရ  ့္္သင ့္ရပိုယ ္။ ဝန ထမ ာမ စာမွ လိုအရ သတ ့္
ေလွ စး လ စမ စားို းယ း တပေရာ်ားႏိုင ရပိုယ ္။

 အးယ ၍သင ့္မစ ယစယပေနထိုင သ  သို ့္မမုို 
လို ိုေလစမွစဘ္ အိမ ယစဆပုားမပာသ အျးင ့္
ေနထိုင သ ျးး  ့္္လ ွင  းေလာေး စင ာအရ သတ ့္
အ ပ သင ့္း္ ့္ေး စင ားို အသိေရာရပ္။

 အးယ ၍ သင ့္းေလာသတ  းးစာေျရစ    ိ့္ယဖင ာ
သတ ့္ေးစဂပးုထပုာ း့္္သို ့္ေသစ ဝန ေဆစင မမးို ပယ 

ေနသ ျးး  ့္္လွ င  သင ေး စင ာအရ သတ ့္အ ပ 
ေး စင ားိုအသိေရာထစာရပ္။ 

ေအစး ရပးစးဖး းစိုမ ာအ   ိ ့္သတ  းေလားိ ု သ ငယ ိုန ာ
ေး စင ာအရ သတ ့္အ ပလိအုရ ရပသတ ္။ 

 းေလာ၏အသး အးဖယ သိးွိးို ့္ ေမဖားစးင ာ လိုအရ ရပ
ိုယ ္။  အျ စာေသစေမဖာသးသးစဇ  အေထစး အထစာ
အေနျးင ့္ (်ားႏိုင ငပး ာလး မွို ၊ ေဆားုပေမဖားစးင ာမွို 
ိုမ ာ၊ ေမဖားစားစးင ာမွို ိုမ ာ သို ့္မမုို  ်ားႏွး ျ င ာ
 ပလး မွို ) ိုို ့္းိုလး  ပ်ားႏိုင ရပသတ ္။ 

 ေနထိုင ေဲးစင ာသး ေသအေထစး အထစာ အေနျးင ့္
(ယစ် ေမစင ာလိုင းင ၊ မ္ေရားန းစးင ာသဖင ာ ထစာသတ ့္
းို ၊ ေး/မပားိုာေဆစင သတ ့္းစးဖး ၊ အိမ ငွစားစးဖး းစ
ိုမ ာ၊ ဝင ေငဖ ဖန အ   ရ းစးဖး းစိုမ ာ၊ မိမိနစမတ ်ားႏွင ့္
အိမ လိရ းစရပသတ ့္ ဘယ းုပားစးဖး းစိုမ ာမဆို)
ိုး  ု ုယ သဖစားမတ ္။

 းစးဖယ ေဆာထိုားရပာေဲးစင ာမွို ိုမ ာလိုအရ 
ိုယ ္။ ဘစသစေးာေဲးစင ့္ သို ့္မမုို  ေဆာ
ဘး ဆိုင းစမ စာအိုဖး  းစးဖယ ေဆာထိုာျ င ာမွ
းင ာလဖို ေးးို ့္ ေိုစင ာဆိုမမအိုဖး  ေလွ စး 
ထစားန  သင ့္ေး စင ာသို ့္ဆး သဖယ းပုးမ ာရပ္။
လး းွိးစးဖယ ေဆာထိုာမွို ိုမ ားို
Michigan Care Improvement Registry
(www.mcir.org) ၌ေိုဖ ့္းွိ ်ားႏိုင ရပသတ ္။

 မ း းိအျမင ်ားႏွင ့္နစာ ဲးစာနစားး ေဆာမတ ္။
းေလာအေယစး းပိုိုင ာ မ း းိအျမင ်ားႏငွ ့္
နစာဲးစာနစားး ေဆာမမးို သ ငယ ိုန ာမိုး  င 
းး ေဆာမမလိုအရ ရပိုယ ္။

*အသး မျရတ ့္ေသာဘေ္းစးပားဖစ သ ငယ ိုန ာေး စင ာ 
းစးင ာသဖင ာသ မ စာအိုဖး   သးိွးိမတ ့္အ  း  
အလး မ စားိ ုမဘိလမ ာတ န  # ၄ မစွးို း ရပ္။

းေလားုိ သ ငယ ိုန ာိုဖင  ဘယ လုိေး စင ာအရ းစးင ာသဖင ာမလ္? 
မဘိလမ ာတ န  #၃ 

http://www.mcir.org/
http://www.mcir.org/
http://www.mcir.org/
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အးယ ၍သင ့္းေလာသတ  မ ႀး ိသိ ု့္မမိုု  
းေလာေးစင ့္ေးစွး ေးားင ိုစသဖစားရပဆိလု ွင  
သ ငယ ိုန ာသတ  သ  ့္အိုဖး  ‘ဲးပာမစာေသစ’ 
ေျရစင ာလမ္မျးး ်ားႏိငု ရပိုယ ္။ 
 သ ငယ ိုန ာအးပအး် သတ  မ ႀးိ ထး  ရိုမိုဲးပာ

း ယ  မ ာနစာလိမ ့္မတ ္။ ယေန ့္ေး စင ာမ စာိုဖင 
းတ မွန ာ  း ရန ာိုိုင ရိုမိုထိေးစး ေးးန 
သင ဲးစာေးာအ  ိန ရိုးွိလစသတ ္။

 သင ယ ျ င ာအိုဖး  းတ မွန ာ  း ရန ာိုိုင ထိ
ေးစး ေးးိ ု့္ အးပအး် မ စာေးဖာ  ယ းန 
ေဒသ ပေး စင ာမ စာိုဖင   ဖင ့္ျရ ထစာရပသတ ္။
ေး စင ာမ စာလတ ာ သ ငယ ိုန ာအိုဖး 
ေန ့္း် လုရ းုိာလုရ း် မ စာ ေးဖာ  ယ းမတ ္။

 မပ  ပဂန ျရတ နယ မွလတ ာသ ငယ ိုန ားရပာဆပုာ  ိန ိုဖင 
းေလာမ စာဘစေိုဖ သင ယ  ့္္ဲးသင ့္သလ္ဆို
သတ ့္အ  း းို ေးစင ားဖစ  းတ မွန ာ  း ထစားွိမမ
းွိရပသတ ္။

သ ငယ ိုန ား ့္္ေန ့္း် လရု းုိာလရု း် ေိုဖးိ ု
သင ့္းေလာ၏ဆးစ/မထပ သင ့္းိမု ွေဝးိ ု့္ 
ေိုစင ာဆိရုပ္။ ထိ ု့္ေနစး ိုဖင  ေး စင ာ၏အ  ုုိ ့္ 
အေဲးစင ာအးစမ စားိ ုသင ့္းလာ်ွားႏင ့္အို  
ေျရစဆိ်ုိုားႏင ရပမတ ္။ ်ရမစအစာျးင ့္  
 အုရ းုငယ ်ားႏွင ့္ႀးပား္ဖ ့္  ိန 
 းေလာမ စာအိုဖး  အ န ာရို ရို လတ 

’အလယ ဗမုိ’ သို ့္မမုို  းပမပးိန ာိုး  ုးို
ိုး ်ပာိုတ ာလုရ ေဆစင   ိန 

 သေးးစးစာ  ိန 
 ထမင ားစာေဆစင ိုဖင  ေန ့္လတ းစးစာ  ိန 
 လမရ လမရ းွစားွစာ်ားႏွင ့္ ိုိို ဆိို းငိမ သး   ိန 
 အရိုသင  န ားစမ စာျးး ဲးေသစ အစားးစားုပ၊

ဂပို၊ အ်ားႏုရတစ၊ းစဲးတ ့္ိုိုး ်ားႏွင ့္
းဖန ရ ဴိုစမ စာ းွိသတ ့္အ  ိန 

သ ငယ ိုန ား ့္္လရု းုိာလရု း် ေိုဖမစ ဘယ လုိမ  ာိ 
ျးး ေနရပေးးးိၥမးွရိပ္။ အေးာႀးပာဆပုာသတ  သင ယ းိ ု့္ 
အ ဖင ့္အလမ ာအမ  ာိမ  ာိ်ွားႏင ့္ ေျမစး မ စာေသစအးစ 
ိုိ ု့္သစျးး ရပိုယ ္။ 
 သ ငယ ိုန ာေး စင ာသစာ/သ မ စာသတ  သင ယ မမအ ဖင ့္

အလမ ာအမ စာဲးပာလိုအရ ိုယ ဆိုိုစးို ဆးစ/မေးစင ာ
မ စား သိရပိုယ ္။ လမရ းွစာ ေဆစင းဖး   း မ စာသတ 
ရပုမွန ဘစသစ းရ နယ ရယ ိုဖင  လ မမေးာ/းိို  ပးစာမမ
ဆိုင းစ၊ းုရ ရိငု ာဆိုင းစ်ွားႏင ့္အို  ေးစေ်ားႏွစေနဲးရပိုယ ္။

 ဆးစ/မမ စာ်ွားႏင ့္ေိုဖ ့္ဆပုေျရစဆိုျ င ာအစာျးင ့္ သင ့္းေလာ
ဘစေိုဖျရ လုရ ေနိုယ ဆိုိုစးို သင သိးွိသင ယ 
းးွိ်ုိားႏင ရပသတ ္။ ဤလုရ ေဆစင   း သတ  သင ့္းေလာ
၏အေျရစင ာအလ္ ျးး း် အေိုစအိုဖင ာ သင ့္အေနန္ ့္
အို ိုးဖတိွ်ားႏမိင ား တပေဆစင းဖး ျ င ာမစ အင မိုန မွ
အေးာႀးပာေသစအးစျးး ရပိုယ ္။

 ထိုလုရ ေဆစင   း းို ေးစင ာေးစင ာလုရ ေဆစင လစ
သတ ့္အ ပ သင ့္းေလာသတ  ေန ့္း် ေန ့္ိုိုင ာေး စင ာ
ိုး ေရ စ လစရပလိမ ့္မတ ္။

မ ႀး ိေး စင ာိုး ်ားႏးွ မ ွအေျရစင ာအလမ္စ - ရိမုိ ု
း ယ ျရန  ့္လစရပိုယ ္။  းစသင  န ာထမ္ ွ
အေိုဖ ့္အဲးပ မ စာလတ ာဘ ္း္ဖျရစာျ စာနစာလစရပိုယ ္။  
 သင ဲးစာရို ့္    ိန ရိုမိုလစျ င ာ်ားႏွင ့္ ဆးစ/မမ စာမွ

တ န ဲးစာေဆစင းဖး   း မ စာ ရိုမိုွးွိလစ
 လဖို လဖို လရ လရ းးစာျ င ာအ  ိန ေလ စ့္နတ ာလစးရပာ

အုရ းုး္ဖ ့္းပမပးိန အ  ိန ရိမုိုးွိလစ
 းစသင  န ာျရင ရအ  ိန ေလ စ့္  းရပာ အ န ာိုဖင ာ

လမရ းွစာေဆစင းဖး မမမ စာရိုမုိးွလိစ
 းစလပုာ်ားႏွင ့္နပရပို မ စာေးာ  ျ င ားို ရိုမိုးွိလစ
 ေး စင ားတ ာမ ် ားတ ားမ ာရိုမိုး ယ ျရန  ့္လစ
 းစသင  န ာိုဖင  းေလာမ စာရိုမိမု စာျရစာလစ

းေလာေိုဖ သ ငယ ိုန ာမစွ ဘစေိုဖျရ လုရ ဲးလိမ ့္မလ္? 
မဘိလမ ာတ န  #၉ 
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သင ယ းိ ု ့္နတ ာလမ ာမ စားဖစးွရိပိုယ ္။ းေလာ ိုိ ု ့္
းိ ု ေဆစ့္းးစာမမိုဖင  အစာေရာအစာေျမစွး မမ်ွားႏင ့္
သ ိုိ ု့္းိို ဝင းစာလစသတ ့္အ  နိ မစွေိုစ ့္  

းေလာမ စာ်ွားႏင ့္လ ႀးပာမ စာအ  င ာ  င ာ သင ယ းိ ု ့္
အေးစင ာဆပုာေသစအ  နိ ျးး ေးရပသတ ္။ 

်ားႏွး ေရပင ာမ စားဖစေသစေလ့္လစေိုဖ ့္းွိမမအး ေဆစ့္း 
းစာျ င ာသတ  ေရ စ း င းဖယ းစ်ွားႏင ့္ဂိမ ာမ စာထး  
ရိုမိုေးစင ာမဖန ေဲးစင ာျရသထစာရပသတ ္။. 

ေဆစ့္းးစာမမသတ  မ စားဖစေသစေနးစမ စာိုဖင  
အ ိငု အမစိုိာုိုး မမ်ားႏမန ာိုိာုျမငွ ့္လစေးသတ ့္အးစမ စာ 
ိုဖင  ေအစး ရပအ  း အလး မ စာလတ ာ ရပဝင ရပသတ ္။ 
 းိို း န ာမစေးာဆိငု းစ :

်ပာေ်ားႏွစး းဖပ ့္းးိ ာသန မစမမ်ွားႏင ့္ေဆစ့္းးစာမမိုို ့္
ဲးစာိုဖင  နပားရ ေသစဆး ်ားႏဖယ မမိုး  ု းွိရပိုယ ္။
ေနစး ရိုင ာ ေး စင ာိုဖင  းစေးာသစာျ င ာ်ားႏွင ့္
းစးို ျ င ာမ စာ းိုေအစင ျမင ေးးန အိုဖး 
အေျ  ပ  ေရာလစသတ ္။ထိုအေိုဖ ့္အဲးပ မ စာသတ 
းေလာမ စာ၏ းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုး မမးိုး တပရပ့္ရိုာေရာရပ
သတ ္။

 လ မမေးာဆိငု းစ :
းိို း ားိို သန ာေးစင ားုိ ့္းန အိုဖး  ေဆစ့္
းးစာမမသတ  အေးာဲးပာေသစအးစိုး  ုျးး ရပ
သတ ္။ ျရာနစေျးးွင ားၽဖမ ား င နတ ာမ စားို
းန ိုပာိုိုာိုး လစေးးန အိုဖး လတ ာ း တပ
ေရာရပသတ ္။

 းိို  ပးစာမမဆိငု းစ :
ယပုယပုဲးတ ဲးတ န္ ့္ေဆစ့္းးစာမမျရ လုရ ရပး

ရ ာေရပင ာေဆစင းဖး ျ င ာ်ားႏွင ့္သနစးးုဏစမမ
ိုိုာိုး ေးစင ာမဖန လစရပသတ ္။ ထုိအးစမ စာမစ 
းေလာမ စာ မိမိိုို ့္၏ အျရ အမမမ စားို 
ထိန ာ   ရ းိ ု့္သင ယ း တပေရာရပသတ ္။  

 းရု ရိငု ာဆိငု းစ :
ဲးမ ာဲးမ ာိုမ ာိုမ ာလ ာလိမ ့္ေဆစ့္းးစာျ င ာသတ 
းေလာမ စာ၏ဲးဖး သစားဖပ ့္းးိ ာျ င ာ ်ားႏွင ့္်ပာေ်ားႏွစး ဲးပာ
ထဖစာလစျ င ားို း တပေရာရပသတ ္။

ေဆစ့္းးစာျ င ာမစွ အျ စာသင ယ မမအး  ာိ  ပးစာ ဖင ့္းွရိပိုယ    
 သ ငယ ိုန ာေး စင ာသစာ/သ အမ စားုမစ

အ  ိန ဲးစျမင ့္းဖစ ထိုင ျ င ာ်ားႏွင ့္နစာေထစင ျ င ာ
အိုဖး အဆင သင ့္မျးး ေသာရပ္။

 းေလာမ စာ၏အစာသစ  း မ စာ်ားႏွင ့္းိို ဝင းစာမမ
မ စားို ဆးစ/ဆးစမမ စာ အသပုာျရ လစသတ ့္အ ပ
ေဆစ့္းးစာမမသတ ရိုးရပာေးစင ာမဖန ေဲးစင ာ
သုေသိုနမ စာျရသထစာရပသတ ္။ အေိုဖ ့္အဲးပ 
မ စာမွိုဆင ့္ သင ယ းို ့္အ ဖင ့္အလမ ာေိုဖးို
ဆးစ/ဆးစမမ စာ ရပ့္ရိုာေရာ်ားႏိုင မတ ္။

 းေလာငယ ိုး ေယစး ၏ ေဆစ့္းးစာမမသတ 
သ /သ မ၏အလုရ ျးး ရပသတ ္။
သ ငယ ိုန ာအ န ာိုး  န ာမွစ ေဆစ့္းးစာမမ ့္မွ
ိုဆင ့္ သင ယ းို ့္အ ဖင ့္အလမ ာမ စာျးတ ့္းဖး 
ေရာ်ားႏိုင မတ ့္အ န ာျးး ေးးရပမတ ္။

 မိဘမ စာမ ွးေလာမ စာ၏ေး စင ာိုး းး မ စားို
းိို ဝင ိုးစားွိလစသတ ့္အ ပ်ွားႏင ့္ ဆးစ/မ မ စာမွ
းစသင  န ာျရင ရ၊ အိုဖင ာရိုင ာိုဖင  းေလာမ စာ၏
သင ယ ျ င ားို ရပ့္ရိုာေရာသတ ့္အ ပ းေလာမ စာ
သတ  ေး စင ားို   း  င ်ားႏးွ သး ဲးရပသတ ္။

အဘယ ေဲးစင ့္ သ ငယ ိုန ာိုဖင  းးစာရပသလ္? 
မဘိလမ ာတ န  #၁၀ 



UPDATED MAY 2015 

အျရ သေဘစေဆစင သတ ့္ နတ ာလမ ာအိုိငု ာ 
ဆး ေးစွး ရပ္။ 

 သင ့္းေလာသတ  သ /သ မ၏ ေအစင ျမင းို ့္
းဖမ ားတ အိုဖး  သင ့္း္ ့္ယပုဲးတ းိို   မမမစ
သ  ့္းိုးိို ေရ စ း င ေးိုယ ္။

 သင ေျရစသမွ  /လုရ သမွ အးစအစာလပုာမစ
သင ့္းေလားို ဲသဇစလ မ ာမိုာေနရပိုယ ္။
သင ေးစ ျရေနေသစ  ပးစာ  း မ စားိုလတ ာ
သ /သ မျမင ေိုဖ ့္ေနရပိုယ ္။

 သ ငယ ိုန ားိုင သတ ့္အေဲးစင ာအးစအစာလပုားို
သင ့္ဘး မွ ေရ စ း င မမ်ွားႏင ့္းိို လမရ းွစာမမျရ
သးို ့္အလဖန အေးာႀးပာရပိုယ ္။ သင ့္းေလာမစ
သင ့္ေနစး းို လိုး လစရပလိမ ့္မတ ္။

 ေး စင ားးဖင ့္ ရထမေန ့္းး အိုဖး 
အဆင သင ့္ျးး ေးးန  အို ိုးဖးစးို းို ့္
းစအုရ ေးစင ာအမ စာအျရစားွိရပိုယ ္။

နပနး းစးစာသပုာျ င ာသတ  သင ့္းေလာ၏ းိယု  ်ားႏၶစးိ ု
အစာအင ျရတ ့္ဝေးရပိုယ ္။ 

း န ာမစေးာ်ားႏွင ့္တပတ ို ေသစ နပနး းစးို းစသပုာ ိုင ာ 
ေးျ င ာသတ  သင ့္းေလားို ိုေနးုန  းဖမ ာအင  
ျရတ ့္ဝေးးိ ု့္းန အိုဖး  နတ ာလမ ာေးစင ာိုး  ုျးး ရပ 
ိုယ ္။ ဤအးစာအေသစး မစ အင မိုန မ ွအေးာႀးပာ 
ရပိုယ ္။ အဘယ ေဲးစင ့္ဆိုေသစ  ိုမနး လပုာ 
လန ာဆန ာိုး ဲးဖေသစ ‘အစာအင ’ းးွိးိ ု ့္ သင ့္းေလာ      
၏းိုယ  ်ားႏၶစမွစလိုအရ ရပသတ ္။ ေျမစး ျမစားဖစေသစ 
ေလ့္လစေိုဖ ့္းွိ  း အး နပနး းစးို ရပုမွန ေန ့္ိုိုင ာ 
းစသပုာေသစ းေလာမ စာသတ  ေး စင ာမွို ိုမ ာ်ားႏွင ့္ 
အး င ့္းစးိိုတ ရိုမိုေးစင ာမဖန ေဲးစင ာေိုဖ ့္းွိးရပသတ ္။ 
း န ာမစေးာ်ွားႏင ့္ တပတ ို ေသစ နပနး းစမ ွ
အစာအင အျရတ ့္းးွိေးမမမစ မွို တဏ ိုိုာိုး မမးို   
လတ ား တပေရာရပသတ ္။ 

ေးဖာ  ယ မမဆိိုုစ လရု ေဆစင ရိငု  ဖင ့္ အစဏစေရာျ င ာ 
ျးး သတ ္။  

ေး စင ာဝို းပုမ စာ၊ အးစာအေသစး ်ားႏွင ့္ ေး စင ားစေးာ 
းးယိစမ စားို းိို ဲးိ း သင ့္းေလားို ေးဖာ  ယ  ိုင ာရပ္။ 
ဤအးစမစ းေလားို ရိုးရပာယပုဲးတ းိို   မမ်ွားႏင ့္းိို ထိန ာ 
   ရ မမိုိ ု့္းို ျးး ေးရပိုယ ္။  ဒပိုင မး းေလာ၏ 
လဖို လဖို လရ လရ းိုယ ရိုင ဆပုာျးို မမ းဖမ ားတ းိုလတ ာ 
ိုိုာိုး ေးရပသတ ္။ 

မနး  အ  နိ အလအုယး ျးး ေးမမးိ ုေးစွင းစွာရပ္။ 

 ေး စင ာသဖစားို့္အဆင သင ့္ျးး ေးးန အိုဖး အိမ ယစထ
အ  ိ န ေးစ ိုင ာေးျ င ာမစ းေလားိုအ  ိန လပုေလစး ေရာ
 းရပာ မိမိေနအိမ ိုဖင ရိုးရပာအနစာယ  ိုင ာေးျ င ာျးး ရပသတ ္။ 
ဒပမစ သင ့္းေလားိုရိုးရပာ သး ေိုစင ့္သး ိုစျးး     
ေးမမးိ ုး တပေရာရပသတ ္။  

 ေး စင ာမးဖင ့္မတ းိုတ ား ေး စင ာဝို းပု်ားႏွင ့္းစေးာ
းးိယစမ စာိုို ့္းိုမ စားဖစေသစမိသစားုမ စာအိုဖး 
ေးစင ားဖစထုို ရိုာျးန  ့္ျးဴာေရားရပာျးး သတ ္။

ဂဖို ဘိငု မေုျရစဆိ်ုားႏမို ဆး ျ င ာသတ  
‘မေျရစ မဆိေုနေသစလရု းရ ’ ထး သစရိ၍ုေးစင ာ၏ ္။ 

 ရထမေန ့္းး  းေလားို ေး စင ာမွစထစာ ့္္ျ င ာမစ  း  ္
ေးရပလိမ ့္မတ ္။ းေလားို   း ျ င ာေမိုတစျရသသတ ့္အေန
ျးင ့္ထရ မပ်ားႏမို ဆး သဖစာဲးးို ့္မစ အေးစင ာဆပုာေသစနတ ာ
လမ ာိုး  ုျးး ေဲးစင ားို ေလ့္လစျရသထစာရပသတ ္။

 းေလားို းိို သး သစးစးေးးရပာ ေနစး ိုး ႀးိမ မွစ
သင ့္းိုျရန လတ ျမင ေိုဖ ့္ရပလိမ မတ ဆိုသတ ့္အးစးိုလတ ာ
းေလားိုိသိ ုိင ာရပေး္။ သင ျရန သဖစာိုစးို လုိး ဲးတ ့္းရပာ
းိို မေးစင ာျးး ေးသတ ့္ အမမအးစအဆင မေျရမမ
သင ့္းေလားိုမ ပးစာ ိုင ရပေးန္ ့္္။

 ေး စင ားးဖင ့္းး မိုိုင မပ ဆးစ/မမ စာသတ  းိို း ားိို 
သန ာ ေးစင ာေးစင ာ်ားႏွင ့္အို မိဘးိုး တပေရာ်ားႏိုင ရပသတ ္။

ေး စင ာိုး ရထမးး ိုဖင  းေလာမ စာ ိုုန လမရ ေျ စး ျ စာေးသတ ့္အးစ 
မ စားုိ းိို သး သစလဖယ း ေးးန  မမိဘိး မ ွမတ သုိ ့္း တပေရာ်ုိားႏင မလ္? 

မဘိလမ ာတ န  # ၁၈ 



သင ့္းေလာ၏ရတစေးာိုဖင သင ့္ဘး မေွး့္းရ ရပဝင   
ေရာမမမစ အင မိုန မအွေးာႀးပာရပေဲးစင ာ သေုိုသန ေ    
ေလ့္လစမမမစွ ျရသထစာရပသတ ္။  
မိဘမ စား ့္္ေး့္းရ ရပဝင မမမစ သင ့္းေလားို ေး စင ာ 
မွစေအစင ျမင းိ ု့္း တပေရာရပသတ ္။  းေလာ၏ အး င ့္ 
းစးိိုတေးစင ာမဖန းရပာ ေး စင ာရ း းဖး ေလ စ့္နတ ာမမ 
း့္္သို ့္ေသစ အး  ိားလဒ ျးး ေးရပိုယ ္။ သင ယ မမးိုရပ့္ 
ရိုာေရာေသစ ေနအိမ ျးး းိ ု့္အေးာႀးပာရပိုယ ္။   
းေလာ၏ ေအစင ျမင မမအး  ိားို သး ေးစး ေး 
ရပိုယ ္။  သင ့္ဝင ေငဖ၊ ရတစေးာအဆင ့္အိုန ာ်ားႏွင ့္ 
ယ် ေး ာမမဆိုင းစ ေနစး  ပထး ရိုအေးာႀးပားရပာ ေရ စ  
းးစလတ ာေးစင ာရပိုယ ္။ 

သင ့္းေလာေး စင ာမစွေအစင ျမင းိ ု့္ အးစသပုာ  ု
းိ ုး တပးရပမတ ္။ 
၁.  းေလာ၏အ  ိန းို ေးစင ားဖစးိုင ိုဖယ း တပရပ္။ 
၂.  အိမ းစး တပရပ္။ 
၃.  ေး စင ာအေဲးစင ာေျရစရပ္။ 

သင ့္းေလာေးစင ားဖစျရ မမလရု ေဆစင ်ားႏိငု းန  
ေအစး ရပအဲးပျရ   း မ စာ း တပရပလမိ ့္မတ ္။  
 မိသစားု ေန ့္း် လုရ းုိာလုရ း် ိုး  ု းိုင ရပ္။

းစေလ့္လစးိ ု့္ ိုိို ဆိို ေသစေနးစိုး  ု်ွားႏင ့္
အ  ိန ေရာရပ္။ အိရ ယစဝင   ိန  အျမ္အ  နိ ိုထရ 
ိုတ ာျးး ေးရပ္။  တးစအို ိုးဖးစာရပ္။

 ိုပဗပဲးတ ့္  ိန သို မွို ရပ္။ ေး စင ားရပာတေန
ရိုင ာလမရ းွစာမမ်ွားႏင ့္ေးစင ့္းွစး မမးိုသို မွို ရပ္။

 းတ ားမ ာ်ားႏွင ့္အလုရ ႀးိ းစာမမ၏ိုန းိုားိုျရရပ္။
 အထ ာရင းိုယ းဖမ ားတ မ စားို ရပ့္ရိုာေရာျ င ာ်ားႏွင ့္

အစးုပးိုး မမထစာေရာရပ္။
 ေအစင ျမင မမမ စားို မိသစားုဝင မ စာ်ွားႏင ့္သ ငယ 

  င ာမ စားို မွ ေဝရပ္။ 
 ေး စင ာအေိုဖ ့္အဲးပ အေဲးစင ာမ စားို

အျရ သေဘစေဆစင ေျရစဆိုရပ္။

နတ ာလမ ာအမ  မိ  ာိျးင ့္ ေး့္းရ ရပဝင ရပ : 

ဆး ဆပေျရစဆိျု င ာ :  သိုင ားစေးစင မ စာ်ွားႏင ့္ အသိ 
ေရာေဲးတစ  း မ စာအစာလပုားို းို းရပာျရန လတ ိုုန ျရန ရပ္။ 
မိဘ-ဆးစ ိုိုင ရင တိွ်ားႏမိင ာအးတ ာ အေဝာိုး ေးစး ရပ္။  
အးယ ၍ းးစာျရန လိုအရ  ့္္လွ င  းးွိ်ုိားႏင ရပလိမ ့္မတ ္။ 

 

အ မ့္္လရု အစာေရာျ င ာ : 
ဆးစ/မမ စားိုး တပျ င ာအစာျးင ့္ သင ့္းေလာ၏အ န ာ 
းို ရပ့္ရိုာေရာရပ္။ ေလ့္လစေးာ းပာသဖစာရပ္။ အျ စားေလာ 
မ စာ်ွားႏင ့္အို  သင ့္မိသစားုး္ ့္ယ် ေး ာမမးိုမွ ေဝရပ္။ 

မဘိ ေ ပင ာေဆစင မမ : 
မိဘဆိုင းစအသင ာ/မိဘဆိုင းစအး္ဖ ့္အးတ ာသို ့္မမုို  
အျ စာမိဘအုရ းုမ စာ်ွားႏင ့္ရ ေရပင ာရပဝင ရပ္။ဒပအုရ းုေိုဖမစ 
ေး စင ာအိုဖး း တပေရားို ့္ မ စားဖစ ေသစအ ဖင ့္အလမ ာ 
မ စားို လုရ ေဆစင ေရာရပသတ ္။ သင ့္းို အျ စာေသစမိဘ 
မ စာ်ွားႏင ့္ ေး စင ာဝန ထမ ာမ စာ းို   ိို ဆး ေရားို ့္အ ဖင ့္ 
အလမ ားိုလတ ာဘ္ လုရ ေဆစင ေရာရပသတ ္။ 

ဆပုာျးို   း   ျ င ာ  :  အးယ ၍ သင သတ  
အဲးပေရာေးစင းပ သို ့္မမုို  ေးစ မိုပမ စာိုဖင  
ရပဝင ဆး းရ းိ ု့္ဆ်ားႏၵးွိ ့္္လွ င  သး ဆိုင းစေး စင ာ 
အုရ ဆးစႀးပားို အသိေရာေးလိုရပသတ ္။ 
ေး စင ား ဘုို အးဖ ့္္ အးတ ာအေဝာမ စာသို ့္မမုို  
အလုရ ဆိုင းစအးတ ာအေဝာမ စားိုိုး ေးစး ေရာရပ္။ 

အးယ ၍သင သတ  မသန မးဖမ ားေလာိုး ်ပာ၏ 
မိဘျးး လွ င  (IEP) သပာျ စာရတစေးာအးပအး် ၏ 
းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုး မမအိုဖး  ေးစင ာမဖန းဖစရပဝင ရပ္။  (IEP) 
သပာျ စာရတစေးာအးပအး် လမ ား် ိုဖင  သင ့္း္ ့္ေး့္းရ  
ရပဝင မမသတ  အလဖန ရင အေးာႀးပာရပသတ ္။ 
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းေလာ၏ ရတစေးာမွစ မမိဘိး မဘွယ လို ေး့္းရ ရပဝင ေရာ်ုိားႏင ရပသလ္? 

မဘိလမ ာတ န  # ၂၀ 



းေလာမ စာ သ ငယ ိုန ာအိုဖး  အဆင သင ့္ျးး းိ ု့္ းစးို း တပေရားန  းစအုရ မ စားွရိပသလစာ? 

မိုု း့္္းွရိပိုယ ! သင ့္းေလာ သ ငယ ိုန ာိုဖင  လရု းုိာလရု း် မ စားိသုိုျိရ မးိိ ု့္း တပေရာ်ုိားႏင ေသစ ေအစး ရပေရ စ း င းးစေးစင ာသတ ့္ 
းစအရု အ    ိ့္းွရိပိုယ ္။ 




