Burmese

ေလားစားရပေသစ မိသစားုမ စာ်ားႏွင့္ အုရထိနာသမ စာ ,
သငယျ ငာဆိုိုစ ေမဖားဖစားရပားိုတားးိုင ့္္ဲးရပိုယ! မိမိဘးမွ းေလာမ စာအစာ သငယျ ငားုိ းေလာ
ဘဝးိုတား ဘယလို ဖနအစာေရာ်ားႏိုငိုယဆိုိုစ သိးွိမတျးးးရပာ းတပေထစးရပ့္မမရိုငာမွစလတာ အး ိာျရ ေးရပ
လိမ့္မတ္။ ဤအ းသတ မိသစးုမ စာအိုဖး အလဖနအေးာႀးပာေသစ အ းိုး ျု းးရပိုယ္။ သငယမမိုဖင
းေလာမ စားို သငဘယလုိ းတပးမလ္ဆိုိုစ်ားႏွင့္ သငယိုနာမွစေအစငျမငမမးးွိးန ျရငဆငးစိုဖင လိုအရေသစ
လမာတနမမ်ားႏွင့္ အ ိ ့္ေသစသိုငာအ းအလးမ စားို ေရာေးလိုျ ငာငွပ ဤျရ းုထစာေသစ အ းအလးမ စားို
အိုိုးဖ ျရ လုရထစာျ ငာျးးရပိုယ္။
သင့္းေလားို သငယိုနာမွစ ေအစငျမငးို ့္ ျရငဆင းမ စာျရ လုရ်ားႏိုငေးးန သင့္ဘးမွ းေလားို ဘယလို
ေထစးရပ့္ေရားမတ့္ဆိုသတ့္းိိုးာမ စာ း်ားႏိုငးို ့္ းၽဖ်ားႏုရိုို ့္အး္ဖ ့္အးတာမ စာမွ းၽဖမား ငမမးစးငာမ စာ အရပအဝင
အ ိ ့္ေသစ အလဖနိုနးိုားွိသတ့္အးစမ စာ သင့္းိုရပ့္ရိုာေရားို ့္းန အိုိုးဖရာေရပငာလုရေဆစင ့္္ျ ငာျးးရပသတ္။
မိသစားုမ စာသို ့္မမုို ေးစင့္ေးွစးသမ စာ်ားႏွင့္အို းစးိုျ ငာ၊ းားမားွစေးဖျ ငာ်ားႏွင့္ ေရ စးငးဖစးးစာျ ငာမ စာ
း့္္သို ့္ေသစအးစိုို ့္းို အိုိုးဖအ ိနေရာျ ငာသတ သစာသမပာမ စာ၏ ိုနးိုာအးွိဆပုာအးငာအျမးျးးေးရပသတ္။
းေလာမ စာအိုဖး သငယိုနားိုင်ားႏိင
ု ေးးန းၽဖမား ငမမအဲးပျရ းမ စာအစာလပုားို းစးငာျရ းုထစာေသစလတာ
ဘ္ အစာလပုားို ျရ လုရေးးနမလိအ
ု ရရပ္။
းေလာ၏ိုိုးၽဖမာမမးပဖ ့္းးိ ာိုိုာိုးေးျ ငာ၊ းတပရပ့္ရိုားန ေရ စးငးဖယးစမ စားို အိုိုုလုရေဆစငျ ငာ်ားႏွင့္
သငယိုနာိုဖင းေလာမ စာ ဘစေိုဖသငယးမလ္ဆိုသတ့္ ဆးးရေသစ သိုငာအ းအလးမ စားဖစမစ
သင့္းို သင့္းေလာ သငယိုနာမွစေအစငျမငမမးေးးနအိုဖး ျရငဆင်ားႏိုငးန ျရ းု းိုဖငရပဝငထစာရပသတ္။ မိမိ
သစာ/သမပာမ စာ သငယိုနာ းိုးမတ့္အ ိနိုဖင အ ိ ့္ေသစေမာ ဖနားိုမ စားိုသိးွိေးလိုျ ငာငွပ မပဂ ပဂနရတစေးာ
ဌစနမွ လမာတန း ၆ ုလတာဘ္ရပဝငထစာရပသတ္။ အရိုလမာတန းမ စားို http://www.michigan.gov/mde/
0,4615,7-140- 6530_6809-152726--,00.html ၌ေိုဖ ့္းွိ်ားႏိုငရပသတ္။
သငယိုနာအိုဖး ေအစငျမငးနျရငဆငထစာမးို (မိသစားုမ စာ်ားႏွင့္ေးစင့္ေးွစးသမ စာ) းေလာမ စာအစလပုာ
ေသေသ စ စျရငဆငထစာေးလိုရပသတ္။ အိုိုးဖလုရေဆစငာျ ငာအစာျးင့္ လိုိုငာအိုဖး ေရ စးးစ အေိုဖ ့္
အဲးပ ်ားႏွင့္ ေအစငျမငမမိုး ုးို ျရ လုရ်ားႏိုငမတျးးသတ္။
းုိေသေလားစားဖစျးင့္ ,
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းေလာမ စာ သငယိုနာိုဖငေအစငျမငးို ့္ျရငဆငထစားမတ့္အးစမ စားို းတပ်ားႏိုငလိမ့္မတ့္
ေအစးရပ းဖးပ းိ ာမမအ းအလးမ စားို မိုး္ဖျရစာ စာနစာေသစးၽဖမား ငမမမ စာ
သငယးးွလ
ိ မ
ိ ့္မတ္။ ဤးၽဖမား ငမမိုင
ဖ ရပဝငေသစ အ ိ ့္အးစမ စာမွစ ာ

ဘစသစးးစာ းပဖ ့္းးိ ာိုိာု ိုးေးာ




းုရရိင
ု ာဆိင
ု းစးပဖ ့္းးိ ာိုိာု ိုးေးာ

သင်ားႏွင့္အိုိုးိုးရပာေသစ ဇစိုလမာန္ ့္



ေျ ်ားႏွးးးးလပုာန္ ့္ ုနျ ငာ

ရိုသးို့္္ ေမာ ဖနာေိုဖေျးဆိုျ ငာ



းစိုးေးစင၊ ဂဏနာ သို ့္မမုို ရပုသဏစန ေးာဆ္ဖ

းးစာေျရစဲးးစိုဖင
ဖ ်ားႏွး ပ သို ့္မမုို ထရ ပ

သို ့္မမုို ေးာ းစိုဖင သပုာေ စငာေထစး ဆုရးိုင

ထရ ပ ျရနလတေျရစဆိုျ ငာ



ရပုျရငထ္မွ သငယ ့္္ေသစ အေိုဖ ့္အဲးပ
မ စာ်ားႏွင့္ းးစာအေျရစအဆိုမ စာထ္မွ
းးစာလပုာမ စားို အသပုာျရ ျ ငာ



းးစာေျရစသတ့္အ ပ လအမ စာနစာလတသတ့္
းးစာေျရစဆိုျ ငာ



I, he, she, him, her, his, ်ားႏွင့္ hers
မွနးနးဖစအသပုာျရ ျ ငာ

(လးမ်ားႏွင့္ လး်ားႏွးေ စငာ)းို အသပုာျရ ျ ငာ



အသပုာျရ ျ ငာ
လမမ ့္းးဖပ းိ ာိုိာု ိုးေးာ



အျ စာလႀးပာမ စာ်ားႏွင့္းေလာမ စားို ယပုဲးတမမးွိျ ငာ



းိုယ့္ေဘာမွးေလာ်ားႏွင့္သစေဆစ့္းးစာျ ငာမမုိုဘ္
အျ စာေသစးေလာ မ စာ်ားႏွင့္လတာ ေဆစ့္းးစာျ ငာ



းစိုိုေျမစးမမ းပဖ ့္းးိ ာိုိာု ိုးေးာ



(rhyming၊ အေးွ့္အသပထဖးမ စာ)
းစလပုာေရပငာမ စားို အသပထဖးနစာဆငျ ငာ



းစလပုာေရပငာသိုရပုအႀးပာ ၁၈ ၊ု အေသာ ၁၅
ု်ားႏွင့္အို အ ို ့္အသပထဖးျရ လုရထုိုေးစျ ငာ




းိို း
ပ စာမမဆင
ို းစ းပဖ ့္းးိ ာိုိာု ိုးေးာ



အ ိနိုိုာ ္ ့္းစလိုး ုအိုဖး အဓိး
ေးစင့္ေးွစးသမ စာမွ ျ္ဖ စာထစားွိျ ငာ



သ/သမ၏လိုအရ းမ စားို (လးေဆာေဲးစျ ငာ၊
အိမသစသဖစားရပာလွ င သန ့္းွငာေးာျရ လုရျ ငာ)ိုို ့္းို

အသိအမွိုျရ ျ ငာ

ိုစဝနယလုရေဆစငျ ငာ

ိုး ိနိုတာမွစဘ္ းစအုရိုးအုရးို အေးွ ့္




ေးာ ိုငာျ ငာ

အသပဲးယဲးယျးင့္ ၂၀ အထိးတိုဖးျ ငာ



အးစဝို ိုး ု ငားပအိုဖး နပရပို ၁ မွ ၁၀
အထး တနျရျ ငာ်ားႏွင့္ အသပုာျရ ျ ငာ



နပရပို ၁ - ၁၀ းို ေးစထုိုျ ငာ




အေျ

ပရုး
ပ ပမ ိားပု (းိုုးနာ၊ းးဝုိငာ၊ ႀိုိဂပ)

(အးိမာ၊ အျးဴ၊ အးိမာ၊ အျးဴ) ်ားႏွးမ ိာ်ားႏွးးစာ
ရပုးပ ဖး
္ နာိုပာျ ငာ
ဘပုထစားွိျ ငာ (အေးစင၊ အးဖယအးစာ၊ ရပုေးစ)

မိမိိုို ့္းိုယရိုင်ားႏွင့္ အျ စာသမ စာ၏ ရးၥတာမ စားို

သငယးို ့္ ်ားရျ ငာ



အသးေသစအးစမ စားို သငယးို ့္ သိ ငးိို
်ားႏွငလမေ
ပ ဆစမမ ေးစျရျ ငာ

သ စ်ၤ ဆိင
ု းစးဖးပ းိ ာိုိာု ိုးေးာ



သ/သမ၏ ပးစာ းအမမအးစမ စားို ထိနာ ရျ ငာ
သိုိထစာဆငျ ငျ ငာ

သ/သမ၏နစမတေးွ ့္ဆပုားစလပုားို အႀးပာ န္ ့္
ေးားရပာ း နးစလပုားို အေသာမ စာျးင့္



အုရးုထ္ိုင
ဖ ရပဝငျ ငာ်ားႏွင့္သငယျ ငာ

သ/သမ၏ းုိယရိုငးစျးင့္ေးာေသစအမတးို

အေနစး းစမ း်ားႏွစမ စာလွနးရပာ ဲးတ့္းမျ ငာ



းေလာအသးအးဖယန္ ့္လုိးးးသတ့္ းိုေဲးားို



ိုစဝနမ စားို အျ စာသမ စာေရပမွိ ိုျ ငာမးွိ မိမိိုး်ပာ
ထ္သစလွ င အ ိ န ၁၀-၁၅ မိနးေရာ းရပာလုရေဆစငျ ငာ



(ရပုျရငနစာေထစငျ ငာ) း့္္သို ့္ေသစ လမရးွစာမမမ စာ
အိုဖး အ ိန ၁၀-၁၅ ေရားရပာ အစားုပးိုးလုရျ ငာ



(းုနးပုဆိုင၊ းစဲးတ့္ိုိုး) း့္္သို ့္ေသစ ရိုဝနာ
း ငအေိုဖ ့္အဲးပ မ စားို မွိုမိသိုိး ဆး်ားႏဖယျ ငာ



မွိုမိလဖယမတ့္းိုားိုာလုရး်ာမ စာ်ားႏွင့္
လမာတန း်ားႏွး ုးို လုိးလုရ ိုငာျ ငာ



(ရေမ႗ိအိုိုးဖလုရေဆစငျ ငာ) း့္္သို ့္ေသစ
းိုားွငာေသစျရာနစမ စားို ေျးးွငာျ ငာ
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မိမေ
ိ နအိမိုဖင ဘစေိုဖလရ
ု ေဆစင်ားႏိင
ု ရပသလ္?
မိဘလမာတန # ၁၆
သင့္းေလာ၏ ်ပာဆပုာေသစ သငျရေရာသိုးေယစးအေနျ င့္
သင့္မစွ အဓိး အေးာႀးပာအ နားကိုး း
ု း
ွိ မတ္။ သင့္



းေလာ၏ ဘဝေအစငျမငမမ်ားႏွင့္ ေး စငာအိုဖးျရငဆင

အျမ္ိုမာအိုေဆစ့္းးစာေရာေသစသိုးေယစးအေနျးင့္

းိုို ့္းို းတပ်ားႏိုငမတျးးသတ္။

သင့္းျို မငေိုဖ ့္ င
ို ာရပ္။ းးစာမမဆိုိုစ းေလာ၏အလုရိုး ု

မဲးစ ဏ သင့္းေလာ၏းိးၥးရမ စာိုဖင သိုို ့္

ျးးေဲးစငားို သိုိးရပ္။ းးစာမမမွိုးဆင့္ းေလာမ စာသတ

်ားႏွင့္အို အ ိနေရားရပအိုးွိေနေရာျ ငာမစ အငမ

ျရာနစမ စာေျးးွငာျ ငာနွင့္းၽဖမား ငမမအသးမ စားို သငယ

ိုနမွိုနးိုာဲးပာလွရပသတ္။ းေလာ မ စာ်ားႏွင့္အို
းွိေနသတ့္အ ိနိုဖင ေး စငာအိုဖးျရငဆငမမမွစ

ေနရပိုယ္။



ရိုမိုထိေးစးေးမတ့္ အးစမ စားို သငျရ လုရ်ားႏိုငရပ

ထုိုေးစတနျရျ ငာအစာျးင့္ ‘လုရရိုင ဖင့္’ းို မိမိ းိုယမိမိ

ေန ့္း်ေန ့္ိုင
ို ားစးိုရပ. သင့္းေလာ်ားႏွင့္အို

ေလားစာ ိုတေဆစးမမးတပရပ္။ သင့္းေလာ အိုဖး

းစအိုိုးို ေမိုတစမွ ေဝရပ္။ သင့္းေလားို

ေးစငာေသစ အးစမ စားို ဲးတ့္းရပာ ႀးိ ားစာအစာ

ိုးေန ့္မိနး ၃၀ းစးိုးမျ ငားေန အး ိာ ပ

ထုိုမမျရ လုရရပ္။ သင့္းေလားို သ/သမသတ မတမွ အပဲသ

းစာ ဖင့္းွိရပိုယဆိုသတ့္ ေလ့္လစေိုဖ ့္းွိ မမးို

းဖယ ေးစငာေသစသျးးေဲးစငားို ေိုဖ ့္ျမငးို ့္းနးတပရပ္။

ျရသရပ္။ ဒပေိုဖအစာလပုားို ို ိနို ပိုတာ



န္ ့္ျရပာဆပုာေးးို ့္းန မမုိုရပ္။





သင့္းေလာ်ားႏွင့္အို

းျရ ိုရပ္။ ိုိုငာိုစျ ငာ၊ ေလစငာ

ထတ့္ျ ငာ၊ ေမေ်ားႏွစးျ ငာ၊ မငာေးစးရနတားိုျ ငာ၊

အေျရစ ်ားႏွင့္ နစာေထစငရပ . သင့္းေလာ်ားႏွင့္ေျရစ

သန ့္းွငာေးာလုရျ ငာ ်ားႏွင့္းစာေသစးျ ငာိုို ့္းို

ဆို/နစာေထစငျ ငာအးစျရ လုရသတ့္အ ပ

သင့္းေလာ်ားႏွင ့္အို ျရ လုရရပ္။

သ/သမဘးမွလတာ မိမိိုို ့္လိုအရေနသတ့္

သတ ေသာငယေသစဲးဖးသစာမ စာ အလုရလုရေးးန

ဘစသစးးစာိုတေဆစးျ ငားၽဖမား ငမမ

အလဖနေးစငာေသစနတာလမာိုး ုျးးရပိုယ္။ ဤဲးဖး

သိးွိလစဲးိုယ္။

သစာမ စာသတ ေနစငးေလာမ စားစေးာ းစိုဖငအသပုာဝင

းးစာလပုာမ စာ . သင့္းေလာ၏ ဘဝိုဖင

ေးရပသတ္။

အးစဝထတ မ စားို ေးစျရသတ့္အ ပ သို်ားႏိင
ု သမွ



အိုဖငားွိဲးဖးသစာမ စာ ျရငဆင းတပမမ းိုိုိုာိုးလစ

အိုဖးမ စာသတ သ/သမ၏းစးိုမမိုဖင

‘းေလာေဆဖာေ်ားႏဖာ း’ မသပုာရပန္ ့္္။ အးယ၍
သင့္းေလာမစ သဒၵပနတာမွနးနးဖစမသပုာ ့္္လွ င
ထိုးးစာလပုားို မွနးနးဖစျရနလတေျရစဆို ိုငာရပ္။
ေလားစာရပ . သင့္းေလာ်ားႏွင့္ အျ စာသမ စားို
းိုေသေလားစမမးွိရပ္။ သင့္းေလာမစ မိမိထပမွ
ဲးတ့္ယးရပာ သငယေနရပိုယ္။ သင့္း္ ့္လုရးရ
ေိုဖးို သင့္းေလာမွထိုနတာိုျရနလတလုရ

သင့္းေလာ်ားႏွင့္အို ရပုဆဖျ္ ငာ်ားႏွင့္ေးစငးပုျ ယ ျ ငာျရ လုရရပ္။
းၽဖမား ငမမ်ားႏွင့္ းစေးာသစာျ ငာမ စာအိုဖး လးေ စငာမ စာ

သင့္းေလာသိးွိထစာေသစ းးစာလပုာအေး
ေအစငျမငေးးန ရပ့္ရိုာေရာမတျးးသတ္။

းျရ ိုလမရးွစာမမ

ဤအးစမ စာမစ းေလာမ စာ၏ျမနဆနလွရေသစ

မ စားဖစေသစ းးစာလပုာမ စားို သပုာေရာရပ.



မိမို
ိ ယ
ို ိုိင
ု ိုို်ားႏိင
ု းဖမာသ ိုးေယစးအေနျးင့္ ျမင်ားႏိင
ု းန
သင့္းေလားိး
ု တပရပ္။ သင့္းေလာလုရေဆစငသမွ အစာ လုပုားို

သတ္။


သင့္းေလာ်ားႏွင့္အိုေဆစ့္းးစာရပ ္။

ေးလိမ့္မတ္။
အးအတပေိုစငာရပ္။ အးယ၍ မတသတ့္အရိုငာမဆို သင့္
းေလာ၏ းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုးမမ်ားႏွင့္ရိုသးးရပာ းိုားိမာရရနာ မမးွိ ့္္
လွ င ်ားႏွင့္ သ/သမသတသပုာ်ားႏွးေအစးျးးလွ င 1-800-Early On
သို ့္ေ ပဆိုရပ္။ အးယ၍ သပုာ်ားႏွးအထးျးးလွ င Build Up

Michigan (http://buildupmi.org),
သင့္ေဒသ ပေး စငာ းိင
ု ၊ သို ့္မမုို မပဂ ပဂနရတစေးာဌစ၏
အထာရတစေးားုပာမွ 1 – 888 – 320 – 8384 သို ့္ဆးသဖယရပ္။

ိုငာေးလိုလွ ငးိုယ့္လုရးရးို ေသ စလုရရပ္။

UPDATED MAY 2015

းေလားို သငယိုနာိုဖင ဘယလိေ
ု း စငာအရးစးငာသဖငာမလ္?
မိဘလမာတန #၃
ေနသျးး ့္္လွ င သငေး စငာအရသတ့္အ ပ

းေလာိုးေယစးး္ ့္အသးမစ းးိုငဘစလ ၁
းးေန

့္မိုိင
ု င

၅

်ားႏွးျရတ့္မွ

ေး စငားိုအသိေရာထစာရပ္။

သငယိုနာိုဖင

ေး စငာအရးစးငာေရာသဖငားမတ*

ေအစးရပးစးဖးးစိုမာအ ိ ့္သတ းေလားို သငယိုနာ
ေး စငာအရသတ့္အ ပလိအ
ု ရရပသတ္။



လစမတ့္ေး စငာိုး်ားႏွးအိုဖး ေ်ားႏဖ်ပားစလ
အေးစရိုငာ၌ သငယိုနာေး စငာအရးို ့္ မ စာ



ိုယ္။ အျ စာေသစေမဖာသးသးစဇ အေထစးအထစာ

ရပသတ္။

အေနျးင့္ (်ားႏိုငငပးာလးမွို၊ ေဆားုပေမဖားစးငာမွို

းးအိုိအး းိုေိုစ့္ းိုယ့္ေဒသ ပေး စငာ

ိုမာ၊ ေမဖားစားစးငာမွိုိုမာ သို ့္မမုို ်ားႏွးျ ငာ

အးယ၍ မိမိေဒသမွေး စငာ းိုငထးအျ စာ

ပလးမွို) ိုို ့္းိုလး ပ်ားႏိုငရပသတ္။



းို၊ ေး/မပားိုာေဆစငသတ့္းစးဖး၊ အိမငွစားစးဖးးစ

းိိုဝငးစာလွ င, အ္ဒပေး စငာ းိုငမွစ ေး စငာ

ိုမာ၊ ဝငေငဖ ဖနအ ရးစးဖးးစိုမာ၊ မိမိနစမတ်ားႏွင့္

ေးဖာ ယရိုင ဖင့္ ထစားွိမမးွိမးွိ ဆးသဖယးပုးမာရပ္။

အိမလိရးစရပသတ့္ ဘယးုပားစးဖးးစိုမာမဆို)

အးယ၍းွိ ့္္လွ င ေလွ စးလစျးတ့္းဖး
ေနစးဆပုားးဘယ ေန ့္လ္မုေမာျမနာရပ္။
ေလွ စးလစျးတ့္းို ့္ နစမတ၊ လိရးစ်ားႏွင့္

ိုး ု ုယသဖစားမတ္။



ဘးဆိုငးစမ စာအိုဖး းစးဖယေဆာထိုာျ ငာမွ

းေလာ၏ဆးစဝနအေဲးစငာအ းအလး

းငာလဖိုေးးို ့္ ေိုစငာဆိုမမအိုဖး ေလွ စး

မ စားိုလတာယေဆစငသဖစာရပ္။

ထစားန သင့္ေး စငာသို ့္ဆးသဖယးပုးမာရပ္။

ဘစေိုဖယေဆစငလစးမတဆိုသတ့္အးစးို

လးးွိးစးဖယေဆာထိုာမွိုိုမားို

သိးွိးို ့္သင့္ေဒသေး စငာ းိင
ု ဆပသို ့္ေမာျမနာရပ္။



းို သငယိုနာအိုဖး သငဆးးရပာမွေး စငာ
အရ ့္္သင့္ရပိုယ္။ ဝနထမာမ စာမွ လိုအရသတ့္
ေလွ စးလစမ စားို းယးတပေရာ်ားႏိုငရပိုယ္။
အးယ၍သင့္မစ ယစယပေနထိုငသ သို ့္မမုို
လိုိုေလစမွစဘ္ အိမယစဆပုားမပာသအျးင့္



Michigan Care Improvement Registry

သိုို ့္လိုအရသတ့္ ေလွ စးလစျးတ့္းဖး း
မ စာအစလပုာ သင့္၌ မးွိ ့္္ေသစလတာ သင့္းေလာ



းစးဖယေဆာထိုားရပာေဲးစငာမွိုိုမာလိုအရ
ိုယ္။ ဘစသစေးာေဲးစင့္ သို ့္မမုို ေဆာ

းုနာနပရပိုမ စာ အဆငသင့္ျးးရပေး္။



ေနထိုငေဲးစငာသးေသအေထစးအထစာ အေနျးင့္
(ယစ်ေမစငာလိုငးင၊ မ္ေရားနးစးငာသဖငာ ထစာသတ့္

ေး စငာ းုိငမွစ းေလားို ေး စငာအရးို ့္ ရိုးရပာ



းေလာ၏အသးအးဖယသိးွိးို ့္ ေမဖားစးငာ လိုအရရပ

ေသစအးိုားေး စငာ းိုငမ စာိုဖင းိုငအရဲး

မ စာဆပသို ့္ဆးသဖယးပုးမာရပ္။





(www.mcir.org) ၌ေိုဖ ့္းွိ ်ားႏိုငရပသတ္။



မ းးိအျမင်ားႏွင့္နစာ ဲးစာနစားးေဆာမတ္။
းေလာအေယစးးပိုိုငာ မ းးိအျမင်ားႏွင့္
နစာဲးစာနစားးေဆာမမးို သငယိုနာမိုး င
းးေဆာမမလိုအရရပိုယ္။

ေနထိုငသျးး ့္္လွ င းေလာေး စငာအရသတ့္

*အသးမျရတ့္ေသာဘ္ေးစးပားဖစ သငယိုနာေး စငာ

အ ပ သင့္း္ ့္ေး စငားို အသိေရာရပ္။

းစးငာသဖငာသမ စာအိုဖး သိးး
ွိ မတ့္အ း

အးယ၍ သင့္းေလာသတ းးစာေျရစ ိ ့္ယဖငာ

အလးမ စားို မိဘလမာတန # ၄ မွစးိုးရပ္။

သတ့္ေးစဂပးုထုာပ း့္္သို ့္ေသစ ဝနေဆစငမမးို ပယ
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းေလာေိုဖ သငယိုနာမွစ ဘစေိုဖျရ လုရဲးလိမ့္မလ္?
မိဘလမာတန #၉
အးယ၍သင့္းေလာသတ မႀးိ သို ့္မမုို

သငယိုနား္ ့္လရ
ု းုိာလုရး်ေိုဖမစ ဘယလုိမ ာိ

းေလာေးစင့္ေးွစးေးားငိုစသဖစားရပဆလ
ို ွ င

ျးးေနရပေးးိးၥမးွရ
ိ ပ္။ အေးာႀးပာဆပုာသတ သငယးို ့္

သငယိုနာသတ သ ့္အိုဖး ‘ဲးပာမစာေသစ’

အ င
ဖ ့္အလမာအမ ာိ မ ာိ ်ားႏွင့္ ေျမစးမ စာေသစအးစ

ေျရစငာလ္မျမ းး်ားႏိင
ု ရပိုယ္။

ိုို ့္သစျးးရပိုယ္။







သငယိုနာအးပအး်သတ မႀးိ ထး ရိုမိုဲးပာ
း ယ မာနစာလိမ့္မတ္။ ယေန ့္ေး စငာမ စာိုဖင

အလမာအမ စာဲးပာလိုအရိုယဆိုိုစးို ဆးစ/မေးစငာ

းတမွနာ းရနာိုိုငရိုမိုထိေးစးေးးန

မ စား သိရပိုယ္။ လမရးွစာ ေဆစငးဖး းမ စာသတ

သငဲးစာေးာအ ိနရိုးွိလစသတ္။

ရပုမွနဘစသစ းရနယရယိုဖင လမမေးာ/းိို ပးစာမမ

သငယျ ငာအိုဖး းတမွနာ းရနာိုိုငထိ

ဆိုငးစ၊ းုရရိင
ု ာဆိုငးစ်ားႏွင့္အို ေးစေ်ားႏွစေနဲးရပိုယ္။

ေးစးေးးို ့္ အးပအး်မ စာေးဖာ ယးန



ေဒသ ပေး စငာမ စာိုဖင ဖင့္ျရ ထစာရပသတ္။

းးွိ်ားႏိုငရပသတ္။ ဤလုရေဆစင းသတ သင့္းေလာ

ေန ့္း်လုရးုိာလုရး်မ စာ ေးဖာ ယးမတ္။

၏အေျရစငာအလ္ ျးးး်အေိုစအိုဖငာ သင့္အေနန္ ့္

မပ ပဂနျရတနယမွလတာသငယိုနားရပာဆပုာ ိနိုဖင

အိုိုးဖတိွ်ားႏမိငားတပေဆစငးဖးျ ငာမစ အငမိုနမွ

းေလာမ စာဘစေိုဖ သငယ ့္္ဲးသင့္သလ္ဆို
သတ့္အ းးို ေးစငားဖစ းတမွနာ းထစားွိမမ
းွိရပသတ္။

အေးာႀးပာေသစအးစျးးရပိုယ္။



ိုးေရ စလစရပလိမ့္မတ္။

သင့္းေလာ၏ဆးစ/မထပ သင့္းမ
ို ွ ေဝးို ့္

မႀးိ ေး စငာိုး်ားႏွးမွ အေျရစငာအလ္မစ - ရိမ
ု ို

ေိုစငာဆိရ
ု ပ္။ ထို ့္ေနစးိုဖင ေး စငာ၏အ ုိ ့္

း ယျရန ့္လစရပိုယ္။ းစသင နာထ္မွ

အေဲးစငာအးစမ စားို သင့္းလာ်ားႏွင့္အို

အေိုဖ ့္အဲးပ မ စာလတာဘ္ း္ဖျရစာျ စာနစာလစရပိုယ္။

ေျရစဆိ်ားႏ
ု ိုငရပမတ္။ ်ရမစအစာျးင့္



အုရးုငယ်ားႏွင့္ႀးပား္ဖ ့္ ိန
းေလာမ စာအိုဖး
’အလယဗမုိ’

ထိုလုရေဆစင းးို ေးစငာေးစငာလုရေဆစငလစ
သတ့္အ ပ သင့္းေလာသတ ေန ့္း်ေန ့္ိုိုငာေး စငာ

သငယိုနား္ ့္ေန ့္း်လုရးုိာလုရး်ေိုဖးို




ဆးစ/မမ စာ်ားႏွင့္ေိုဖ ့္ဆပုေျရစဆိုျ ငာအစာျးင့္ သင့္းေလာ
ဘစေိုဖျရ လုရေနိုယဆိုိုစးို သငသိးွိသငယ

ေး စငာမ စာလတာ သငယိုနာအိုဖး



သငယိုနာေး စငာသစာ/သမ စာသတ သငယမမအ ဖင့္

သို

အ နာရိုရိုလတ
့္မမုို

းပမပးိနာိုး ုးို

ိုး်ပာိုတာလုရေဆစင ိန
သေးးစးစာ ိန



အရိုသင နားစမ စာျးးဲးေသစ အစားးစားုပ၊



လဖိုလဖိုလရလရးးစာျ ငာအ ိနေလ စ့္နတာလစးရပာ
အုရးုးဖ္ ့္းပမပးိနအ ိနရိမ
ု ိုးွိလစ
းစသင နာျရငရအ ိနေလ စ့္ းရပာ အ နာိုဖငာ
လမရးွစာေဆစငးဖးမမမ စာရိုမိုးလ
ွိ စ

ထမငားစာေဆစငိုဖင ေန ့္လတးစးစာ ိန
လမရလမရးွစားွစာ်ားႏွင့္ ိုိိုဆိိုးငိမသး ိန
ဂပို၊ အ်ားႏုရတစ၊ းစဲးတ့္ိုိုး်ားႏွင့္

ိနရိုမိုလစျ ငာ်ားႏွင့္ ဆးစ/မမ စာမွ

တနဲးစာေဆစငးဖး းမ စာ ရိုမွး
ို ွိလစ







သငဲးစာရို ့္





းစလပုာ်ားႏွင့္နပရပိုမ စာေးာ ျ ငားို ရိုမိုးွိလစ
ေး စငားတာမ ်ားတားမာရိုမိုး ယျရန ့္လစ
းစသင နာိုဖင းေလာမ စာရိုမမ
ို စာျရစာလစ

းဖနရ ဴိုစမ စာ းွိသတ့္အ ိန
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အဘယေဲးစင့္ သငယိုနာိုဖင းးစာရပသလ္?
မိဘလမာတန #၁၀
ရာေရပငာေဆစငးဖးျ ငာ်ားႏွင့္သနစးးုဏစမမ

သငယးို ့္နတာလမာမ စားဖစးွရ
ိ ပိုယ္။ းေလာ ိုို ့္

ိုိုာိုးေးစငာမဖနလစရပသတ္။ ထုိအးစမ စာမစ

းို ေဆစ့္းးစာမမိုင
ဖ အစာေရာအစာေျမွစးမမ်ားႏွင ့္

းေလာမ စာ မိမိိုို ့္၏ အျရ အမမမ စားို

သိုို ့္းို
ိ ဝငးစာလစသတ့္အ န
ိ မွစေိုစ ့္
းေလာမ စာ်ားႏွင့္လႀးပာမ စာအ ငာ ငာ

သငယးို

့္

အေးစငာဆပုာေသစအ န
ိ ျးးေးရပသတ္။

ထိနာ ရးို ့္သငယးတပေရာရပသတ္။



ဲးမာဲးမာိုမာိုမာလာလိမ့္ေဆစ့္းးစာျ ငာသတ
းေလာမ စာ၏ဲးဖးသစားဖပ ့္းးိ ာျ ငာ ်ားႏွင့္်ပာေ်ားႏွစးဲးပာ

်ားႏွးေရပငာမ စားဖစေသစေလ့္လစေိုဖ ့္းွိမမအး ေဆစ့္း

ထဖစာလစျ ငားို းတပေရာရပသတ္။

းစာျ ငာသတ ေရ စးငးဖယးစ်ားႏွင့္ဂိမာမ စာထး
ရိုမိုေးစငာမဖနေဲးစငာျရသထစာရပသတ္။.

ေဆစ့္းးစာျ ငာမွစ အျ စာသငယမမအး ာိ း
ပ စာ င
ဖ ့္းရ
ွိ ပိုယ

ေဆစ့္းးစာမမသတ မ စားဖစေသစေနးစမ စာိုဖင



ိုဖင ေအစးရပအ းအလးမ စာလတာ ရပဝငရပသတ္။
းိိုး နာမစေးာဆိင
ု းစ :



ေဆစ့္းးစာမမသတရိုးရပာေးစငာမဖနေဲးစငာ
သုေသိုနမ စာျရသထစာရပသတ္။ အေိုဖ ့္အဲးပ

ေနစးရိုငာ ေး စငာိုဖင းစေးာသစာျ ငာ်ားႏွင့္

မ စာမွိုဆင့္ သငယးို ့္အ ဖင့္အလမာေိုဖးို

းစးိုျ ငာမ စာ းိုေအစငျမငေးးနအိုဖး
းေလာမ စာ၏ းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုးမမးိုးတပရပ့္ရိုာေရာရပ

ဆးစ/ဆးစမမ စာ ရပ့္ရိုာေရာ်ားႏိုငမတ္။



းေလာငယိုးေယစး၏ ေဆစ့္းးစာမမသတ
သ/သမ၏အလုရျးးရပသတ္။

သတ္။



းေလာမ စာ၏အစာသစ းမ စာ်ားႏွင့္းိိုဝငးစာမမ
မ စားို ဆးစ/ဆးစမမ စာ အသပုာျရ လစသတ့္အ ပ

ဲးစာိုဖင နပားရေသစဆး်ားႏဖယမမိုး ု းွိရပိုယ္။

ပ ေရာလစသတ္။ထိုအေိုဖ ့္အဲးပ မ စာသတ

ထိုငျ ငာ်ားႏွင့္နစာေထစငျ ငာ

အိုဖးအဆငသင့္မျးးေသာရပ္။

်ပာေ်ားႏွစးးဖပ ့္းးိ ာသနမစမမ်ားႏွင့္ေဆစ့္းးစာမမိုို ့္

အေျ

သငယိုနာေး စငာသစာ/သအမ စားုမစ
အ ိနဲးစျမင့္းဖစ

အ င
ို အမစိုိာု ိုးမမ်ားႏန
မ ာိုိာု ျမွင့္လစေးသတ့္အးစမ စာ



းုရရိင
ု ာဆိင
ု းစ :

သငယိုနာအ နာိုး နာမွစ ေဆစ့္းးစာမမ ့္မွ

လမမေးာဆိင
ု းစ :

ိုဆင့္ သငယးို ့္အ ဖင့္အလမာမ စာျးတ့္းဖး

းိိုးားိိုသနာေးစငားုိ ့္းနအိုဖး ေဆစ့္
းးစာမမသတ အေးာဲးပာေသစအးစိုး ုျးးရပ
သတ္။ ျရာနစေျးးွငားၽဖမား ငနတာမ စားို
းနိုပာိုိုာိုးလစေးးနအိုဖးလတာ းတပ
ေရာရပသတ္။

ေရာ်ားႏိုငမတ့္အ နာျးးေးးရပမတ္။



မိဘမ စာမွ းေလာမ စာ၏ေး စငာိုးးးမ စားို
းိိုဝငိုးစားွိလစသတ့္အ ပ်ားႏွင့္ ဆးစ/မ မ စာမွ
းစသင နာျရငရ၊ အိုဖငာရိုငာိုဖင းေလာမ စာ၏
သငယျ ငားို ရပ့္ရိုာေရာသတ့္အ ပ းေလာမ စာ

 းိို း
ပ စာမမဆင
ို းစ :
ယပုယပုဲးတဲးတန္ ့္ေဆစ့္းးစာမမျရ လုရရပး

သတ ေး စငားို

UPDATED MAY 2015

း င်ားႏွးသးဲးရပသတ္။

ေး စငာိုးရထမးးိုဖင

းေလာမ စာ

ိုုနလမရေျ စးျ စာေးသတ့္အးစ

မ စားို းိိုသးသစလဖယးေးးန မိမဘ
ိ းမွ မတသို ့္းတပေရာ်ားႏိုငမလ္?
မိဘလမာတန # ၁၈
ေးဖာ ယမမဆို
ို စ လုရေဆစငရိင
ု င
ဖ ့္ အစဏစေရာျ ငာ

အျရ သေဘစေဆစငသတ့္ နတာလမာအိုိင
ု ာ
ဆးေးွစးရပ္။

ျးးသတ္။



ေး စငာဝိုးပုမ စာ၊ အးစာအေသစး်ားႏွင့္ ေး စငားစေးာ

သင့္းေလာသတ သ/သမ၏ ေအစငျမငးို ့္

းးိယစမ စားို းိိုဲးိ းသင့္းေလားို ေးဖာ ယ ိုငာရပ္။

းဖမားတအိုဖး သင့္း္ ့္ယပုဲးတးိို မမမစ

ဤအးစမစ းေလားို ရိုးရပာယပုဲးတးိို မမ်ားႏွင့္းိိုထိနာ

သ ့္းိုးိိုေရ စးငေးိုယ္။



ရမမိုို ့္းို ျးးေးရပိုယ္။ ဒပိုငမး းေလာ၏

သငေျရစသမွ /လုရသမွ အးစအစာလပုာမစ

လဖိုလဖိုလရလရးိုယရိုငဆပုာျးိုမမ းဖမားတးိုလတာ

သင့္းေလားို ဲသဇစလမာမိုာေနရပိုယ္။



သငေးစျရေနေသစ ပးစာ းမ စားိုလတာ

ိုိုာိုးေးရပသတ္။

သ/သမျမငေိုဖ ့္ေနရပိုယ္။

မနး အ န
ိ အလုအယးျးးေးမမးို ေးွစငးွစာရပ္။

သငယိုနားိုငသတ့္အေဲးစငာအးစအစာလပုားို
သင့္ဘးမွ ေရ စးငမမ်ားႏွင့္းိိုလမရးွစာမမျရ



အ န
ိ ေးစ ိုငာေးျ ငာမစ းေလားိုအ ိနလပုေလစးေရာ

သးို ့္အလဖနအေးာႀးပာရပိုယ္။ သင့္းေလာမစ

းရပာ မိမိေနအိမိုဖငရိုးရပာအနစာယ ိုငာေးျ ငာျးးရပသတ္။

သင့္ေနစးးို လိုးလစရပလိမ့္မတ္။



ေး စငာသဖစားို့္အဆငသင့္ျးးေးးနအိုဖးအိမယစထ

ဒပမစ သင့္းေလားိုရိုးရပာ သးေိုစင့္သးိုစျးး

ေး စငားးဖင့္ ရထမေန ့္းးအိုဖး

ေးမမးို းတပေရာရပသတ္။

အဆငသင့္ျးးေးးန အိုိုးဖးစးိုးို ့္



းစအုရေးစငာအမ စာအျရစားွိရပိုယ္။

ေး စငာမးဖင့္မတးိုတား ေး စငာဝိုးပု်ားႏွင့္းစေးာ
းးိယစမ စာိုို ့္းိုမ စားဖစေသစမိသစားုမ စာအိုဖး
ေးစငားဖစထုိုရိုာျးန ့္ျးဴာေရားရပာျးးသတ္။

နပနးးစးစာသပုာျ ငာသတ သင့္းေလာ၏ းိယ
ု
်ားႏၶစးို
အစာအငျရတ့္ဝေးရပိုယ္။

ဂဖိုဘိင
ု မုေျရစဆိ်ားႏ
ု ို
မ ဆးျ ငာသတ

း နာမစေးာ်ားႏွင့္တပတိုေသစ နပနးးစးို းစသပုာ ိုငာ

‘မေျရစမဆိေ
ု နေသစလုရးရ’ ထးသစရိ၍
ု ေးစငာ၏ ္။

ေးျ ငာသတ သင့္းေလားို ိုေနးုန းဖမာအင



ျရတ့္ဝေးးို ့္းနအိုဖး နတာလမာေးစငာိုး ုျးးရပ

ေးရပလိမ့္မတ္။ းေလားို

ိုယ္။ ဤအးစာအေသစးမစ အငမိုနမွ အေးာႀးပာ



းေလားိုိသိ ုိငာရပေး္။ သငျရနသဖစာိုစးို လုိးဲးတ့္းရပာ

းစသပုာေသစ းေလာမ စာသတ ေး စငာမွိုိုမာ်ားႏွင့္

းိိုမေးစငာျးးေးသတ့္ အမမအးစအဆငမေျရမမ

အး င့္းစးိိုတ ရိုမိုေးစငာမဖနေဲးစငာေိုဖ ့္းွိးရပသတ္။

လတားတပေရာရပသတ္။

းေလားို းိိုသးသစးစးေးးရပာ ေနစးိုးႀးိမမွစ
သင့္းိုျရနလတျမငေိုဖ ့္ရပလိမမတဆိုသတ့္အးစးိုလတာ

ေလ့္လစေိုဖ ့္းွိ းအး နပနးးစးို ရပုမွနေန ့္ိုိုငာ

သင့္းေလားိုမ ပးစာ ိုငရပေးန္ ့္္။



အစာအငအျရတ့္းးွိေးမမမစ မွိုတဏိုိုာိုးမမးို

းျ ငာေမိုတစျရသသတ့္အေန

လမာိုး ုျးးေဲးစငားို ေလ့္လစျရသထစာရပသတ္။

၏းိုယ ်ားႏၶစမွစလိုအရရပသတ္။ ေျမစးျမစားဖစေသစ

း နာမစေးာ်ားႏွင့္ တပတိုေသစ နပနးးစမွ

း ္

ျးင့္ထရမပ်ားႏမိုဆးသဖစာဲးးို ့္မစ အေးစငာဆပုာေသစနတာ

ရပိုယ္။ အဘယေဲးစင့္ဆိုေသစ ိုမနးလပုာ
လနာဆနာိုးဲးဖေသစ ‘အစာအင’ းးွိးို ့္ သင့္းေလာ

ရထမေန ့္းး းေလားို ေး စငာမွစထစာ ့္္ျ ငာမစ

ေး စငားးဖင့္းးမိုိုငမပ ဆးစ/မမ စာသတ းိိုးားိို
သနာ ေးစငာေးစငာ်ားႏွင့္အိုမိဘးိုးတပေရာ်ားႏိုငရပသတ္။
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းေလာ၏ ရတစေးာမွစ မိမဘ
ိ းမွဘယလုိ ေး့္းရရပဝငေရာ်ားႏိုငရပသလ္?
မိဘလမာတန # ၂၀
သင့္းေလာ၏ရတစေးာိုဖငသင့္ဘးမွေး့္းရရပဝင
ေရာမမမစ အငမိုနမွအေးာႀးပာရပေဲးစငာ သုေိုသန ေ

နတာလမာအမ မ
ိ ာိ ျးင့္ ေး့္းရရပဝငရပ :

ေလ့္လစမမမစွ ျရသထစာရပသတ္။

ဆးဆပေျရစဆိျု ငာ : သိုငားစေးစငမ စာ်ားႏွင့္ အသိ

မိဘမ စား္ ့္ေး့္းရရပဝငမမမစ သင့္းေလားို ေး စငာ

ေရာေဲးတစ းမ စာအစာလပုားို းိုးရပာျရနလတိုုနျရနရပ္။

မွစေအစငျမငးို ့္းတပေရာရပသတ္။ းေလာ၏ အး င့္

မိဘ-ဆးစ ိုိုငရငတိွ်ားႏမိငာအးတာ အေဝာိုးေးစးရပ္။

းစးိိုတေးစငာမဖနးရပာ ေး စငာရ းးဖးေလ စ့္နတာမမ

အးယ၍ းးစာျရနလိုအရ လ
့္္ ွ င းးွိ်ားႏိုငရပလိမ့္မတ္။

း့္္သို ့္ေသစ အး ိားလဒျးးေးရပိုယ္။ သငယမမးိုရပ့္
ရိုာေရာေသစ ေနအိမျးးးို ့္အေးာႀးပာရပိုယ္။
းေလာ၏ ေအစငျမငမမအး ိားို သးေးစးေး
ရပိုယ္။ သင့္ဝငေငဖ၊ ရတစေးာအဆင့္အိုနာ်ားႏွင့္
ယ်ေး ာမမဆိုငးစ ေနစး ပထးရိုအေးာႀးပားရပာ ေရ စ
းးစလတာေးစငာရပိုယ္။

သင့္းေလာေး စငာမွစေအစငျမငးို ့္ အးစသပုာ ု
းို းတပးရပမတ္။
၁. းေလာ၏အ ိနးို ေးစငားဖစးိုငိုဖယးတပရပ္။
၂. အိမးစးတပရပ္။

ေအစးရပအဲးပျရ းမ စာ းတပရပလိမ့္မတ္။
မိသစားု ေန ့္း်လုရးုိာလုရး်ိုး ု းိုငရပ္။
းစေလ့္လစးို ့္ ိုိိုဆိိုေသစေနးစိုး ု်ားႏွင့္
အ ိနေရာရပ္။ အိရယစဝင ိန အျမ္အ န
ိ ိုထရ
ိုတာျးးေးရပ္။ တးစအိုိုးဖးစာရပ္။
ိုပဗပဲးတ့္ ိနသိုမွိုရပ္။ ေး စငားရပာတေန
ရိုငာလမရးွစာမမ်ားႏွင့္ေးစင့္းွစးမမးိုသိုမွိုရပ္။





းတားမာ်ားႏွင့္အလုရႀးိ းစာမမ၏ိုနးိုားိုျရရပ္။
အထာရငးိုယးဖမားတမ စားို ရပ့္ရိုာေရာျ ငာ်ားႏွင့္
အစးုပးိုးမမထစာေရာရပ္။
ေအစငျမငမမမ စားို မိသစားုဝငမ စာ်ားႏွင့္သငယ
ငာမ စားို မွ ေဝရပ္။



ေး စငာအေိုဖ ့္အဲးပ အေဲးစငာမ စားို

းို ရပ့္ရိုာေရာရပ္။ ေလ့္လစေးာ းပာသဖစာရပ္။ အျ စားေလာ
မ စာ်ားႏွင့္အို သင့္မိသစားုး္ ့္ယ်ေး ာမမးိုမွ ေဝရပ္။

မိဘ ေ ပငာေဆစငမမ :
မိဘဆိုငးစအသငာ/မိဘဆိုငးစအး္ဖ ့္အးတာသို ့္မမုို
အျ စာမိဘအုရးုမ စာ်ားႏွင့္ရေရပငာရပဝငရပ္။ဒပအုရးုေိုဖမစ
ေး စငာအိုဖးးတပေရားို ့္ မ စားဖစ ေသစအ ဖင့္အလမာ
မ စာ်ားႏွင့္ ေး စငာဝနထမာမ စာ းို

သင့္းေလာေးစငားဖစျရ မမလရ
ု ေဆစင်ားႏိင
ု းန



ဆးစ/မမ စားိုးတပျ ငာအစာျးင့္ သင့္းေလာ၏အ နာ

မ စားို လုရေဆစငေရာရပသတ္။ သင့္းို အျ စာေသစမိဘ

၃. ေး စငာအေဲးစငာေျရစရပ္။



အ မ္လ
့္ ရ
ု အစာေရာျ ငာ :

ိိုဆးေရားို ့္အ ဖင့္

အလမားိုလတာဘ္ လုရေဆစငေရာရပသတ္။

ဆပုာျးို း ျ ငာ : အးယ၍ သငသတ
အဲးပေရာေးစငးပ သို ့္မမုို ေးစမိုပမ စာိုဖင
ရပဝငဆးးရးို ့္ဆ်ားႏၵးွိ ့္္လွ င သးဆိုငးစေး စငာ
အုရဆးစႀးပားို အသိေရာေးလိုရပသတ္။
ေး စငား ဘုိုအးဖ္ ့္ အးတာအေဝာမ စာသို ့္မမုို
အလုရဆိုငးစအးတာအေဝာမ စားိုိုးေးစးေရာရပ္။
အးယ၍သငသတ မသနမးဖမားေလာိုး်ပာ၏
မိဘျးးလွ င (IEP) သပာျ စာရတစေးာအးပအး်၏
းဖပ ့္းးိ ာိုိုာိုးမမအိုဖး ေးစငာမဖနးဖစရပဝငရပ္။ (IEP)
သပာျ စာရတစေးာအးပအး်လမား်ိုဖင သင့္း္ ့္ေး့္းရ
ရပဝငမမသတ အလဖနရငအေးာႀးပာရပသတ္။

အျရ သေဘစေဆစငေျရစဆိုရပ္။
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းေလာမ စာ သငယိုနာအိုဖး အဆငသင့္ျးးးို ့္ းစးိုးတပေရားန းစအုရမ စားွရ
ိ ပသလစာ?
မုိုး္း
့္ ရ
ွိ ပိုယ! သင့္းေလာ သငယိုနာိုဖင လုရးုိာလုရး်မ စားိသ
ု ိုိျရ မိးို ့္းတပေရာ်ားႏိုငေသစ ေအစးရပေရ စးငးးစေးစငာသတ့္
းစအုရအ ိ ့္းရ
ွိ ပိုယ္။

