
သင္ ့ကေလးကု ိ  ေပ ြ ႔ထားပါ။ 
ကေလးႏု ိ ႔စ ု ိ ႔ ျခင ္ း။ ကုသမႈႏ ွင ္ ့  ကာကြယ္ ျခင ္ း။

မိခင္ႏု ိ ႔တုိက္ေကၽြးျခင္းေၾကာင့္
 ႏု ိ ႔သီးေခါင္းေယာင္ျခင္း

တစ္ခ ် ဳ ႕ိအမ ် ဳ းိသမီးမ ် ားသည္ မိခင္ႏုိ ႔တုိက္ေကၽ ြးစဥ္  
ႏုိ ႔သီးေခါင္းေပ ် ာ့ ျ ခင္းကုိ  ခံစ ားရေလ့ရ ွ ိ 

ေသာ္လည္း ႏ စွ္ပတ္အၾ ကာတ ြင္ ေပ ် ာက္သ ြားေလ့ရ ွသိည္။ 
သုိ ႔ေသာ္ ႏုိ ႔သီးေခါင္း ေရာင္လ ြန္ း ျ ခင္း ၊ 
အလ ြန္ နာက ်င္ ျ ခင္းတုိ ႔သည္ ပုံမ နွ္ 
အေနအထားမဟုတ္ပါ။ ႏုိ ႔သီးေခါင္း 
ေရာင္ရမ္း ျ ခင္းသည္ ကေလးႏုိ ႔တုိက္နည္း 
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ေအာက္ပါလက ၡဏာမ်ား ေတ ြ႕ရ ွပိါက ဆရာဝန္ သုိ ႔မဟုတ္ 
မခိင္ႏု႕ိရည္တုိက္ေက် ြးျ ခင္း အၾ ကံေပးပုဂ ၢဳ လိ္ ထံမ ွ အကူအညီရယူပါ။
l ကာလၾ ကာရညွ္စ ြာ နီျ ခင္း၊ နာက်င္ျ ခင္း သုိ ႔မဟုတ္ 
ေရာင္ရမ္းျ ခင္း
l မိခင္ႏုိ ႔တိုက္ေကၽ ြးစဥ္ သုိ ႔မဟုတ္ တိုက္ေကၽ ြးၿ ပီး ႏုိ ႔သီးေခါင္းတ ြင္ 
ပူစပ္စပ္ သို ႔မဟုတ္ ယားယံစ ြာ ခံစားျ ခင္း  
l အနာမ ွ မလုိလားအပ္ေသာ အရည္ယုိျ ခင္း

l အားနညး္ျ ခငး္၊ ေခါငး္က ုကိ ျ္ ခငး္၊ ေခါငး္မ းူျ ခငး္၊ ေယာငရ္မး္ျ ခငး္၊ 
ခ ်မး္စမိ ္စ့မိ ္ျ့ ဖစ ျ္ ခငး္၊ သ ုိ႔မဟတု ္ ၁၀၁ ဒဂီရထီက ္ ပ ိ၍ု က ုယိပ္ ျူ ခငး္ စေသာ 
လက ၡဏာမ်ား
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P.O. Box 570  Jef ferson City, MO 65102- 0570    573-751- 6204 
ဝန ေ္ဆ ာင မ္ ႈ ဌ ါန။ အခ ြင ္အ့ေရးက ုိ  သ ာတ ူည မီ ် ပွ ံပ့ ုိးသ ူႏ ငွ ့္  အလ ပု ရ္ ငွ ္ ျ ဖစ သ္ည ။္ ဝန ေ္ဆ ာင မ္ ႈမ ် ားသည ္ 

လ ူမ ် ဳ ိးမခ ြဲ ျ ခ ားမ ႈက ုိ  အေျ ခခ သံည ။္ 

ကေလး ႏ ုိ႔စပု ျ္ ခငး္
l ကေလးက ႏုိ ႔သီးေခါင္းကုိမီႏုငိ္ရန္ ကေလးႏာွေခါင္းကုိ သင့္ႏုိ ႔သီးေခါင္းျ ဖင့္ တည့္ေပးပါ။
l ကေလးပါးစပ္သည္ ႏုိ ႔သီးေခါင္းအရ ြယ္အစားလိုက္၍ က်ယ္ႏုငိ္သမ်ကွ ်ယ္ေအာင္ ဟခုိင္းရပါမည္။

l ကေလး၏ ေမးကုိ ရင္သားဆီသုိ ႔ ၿ မဲၿ မံစ ြာ ဖိထားရပါမည္။

ကုသျ ခင္းႏငွ့္ ကာက ြယ္ျ ခင္း
l ႏုိ ႔သီးေခါင္း ေရာင္ရမ္းမ ႈနည္းေသာ ဖက္မ ွ စ၍ 
ႏုိ ႔တိုက္ေကၽ ြးပါ။
l လက္ သုိ ႔မဟုတ္ လက္ေခ်ာင္းမ ်ား စုပ္ယူျ ခင္း၊ 
ႏ ႈတ္ခမ္း လ်ကွ္ျ ခင္း သို ႔မဟုတ္ သမ္းေဝျ ခင္း 
စသည့္ လက ၡဏာမ်ားျ ပဳပါက ကေလးကုိ 
အျ မနဆံု္းႏုိ ႔တိုက္ပါ။ (ငုိျ ခင္းသည္လည္း 
ဆာေလာင္ျ ခင္း၏ လက ၡဏာျ ဖစ္ႏုငိ္ပါသည္။)

l ကေလးကုိ အေနအထား အမ်ဳးိမ ်ဳးိျ ဖင့္ 
ေပ ြ႕ခ ်ပီါ။ ဤသို႔ျ ပဳျ ခင္းျ ဖင့္ ႏုိ ႔သီးေခါင္းနာက်င္မ ႈ 
သက္သာေစႏုငိ္ပါသည္။
l ႏုိ ႔တုိက္ေကၽ ြးၿ ပီးတိုင္း ႏုိ ႔အနည္းငယ္ကုိ 
က်န္ေစ၍ ႏုိ ႔သီးေခါင္းတ ြင္ ေျ ခာက္ေသ ြ႕ေစပါ။ 
သင္၏ ႏုိ ႔ရည္က သင့္ႏုိ ႔သီးေခါင္းကုိ ကာက ြယ္၍ 
သက္သာေစပါလိမ့္မည္။
l လာႏုလိင္ (Lanolin) လိမ္းေဆးကုိ 
သုံးျ ခင္းျ ဖင့္လည္း သင့္ႏုိ ႔သီးေခါင္း နာက်င္မ ႈကုိ 
သက္သာေစႏုငိ္ပါသည္။ ဤေဆးသုံးေနစဥ္ 
သင့္ကေလး ႏုိ ႔တုိက္ခါနီး ေဆးေၾ ကာရန္ မ လုိပါ။ 
ဆပ္ျ ပာ သုိ ႔မဟုတ္ လုိးရငွ္းမ ်ား မသုံးပါႏငွ့္။ 

l သင့္ေတာ္ေသာ ဘရာစီကိုသာ သုံးပါ။ ရင္သား အခု 
စုိစ ြတ္လ ွ်င္ လဲေပးပါ။
l အေရးႀ ကီးဆုံးအခ်က္ - အေနအထား အမ်ဳးိမ ်ဳးိကုိ 

ႀ ကဳးိစားၾ ကည့္ၿ ပီး မိမိႏငွ့္ အသင့္ေတာဆ္ုံး 
အေနအထားကို ရ ာွပါ။ အေနအထား 
တစ္မ ်ဳးိသည္ အားလုံးအတ ြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ 
နာက်င္မ ႈခံစားရလ ွ်င္ သုိ ႔မဟုတ္ မေသမခ်ာ 
ခံစားရလ ွ်င္ အကူအညီ ရယူပါ။

l ႏုိ ႔သက္ျ ခင္းႏငွ့္ ရင္သားတင္းျ ခင္းမ ်ား 
သက္သာေစရန္ လုိအပ္ပါက လက္ျ ဖင့္ ညစွ္ျ ခင္း 
သုိ ႔မဟုတ္ စုပ္ယူျ ခင္းမ ်ား ျ ပဳလုပ္ေပးပါ။

သင့္ကေလးကုိ ေပ ြ ႔ထားခ ်ထီားျ ခင္း
l သင္ခ့ႏ ၶာကုိယ္ သုိ ႔မဟုတ္ သင္လ့က္ေမာင္းကုိ 
ေခါင္းအုံးလုသိေလာက္  သုံး၍ သက္ေတာင္သ့ကသ္ာ 
အရ ွဆိုံး အေနအထားျ ဖင့္ ထုိငပ္ါ သုိ ႔မဟုတ္ အိပ္ပါ။

l ေနာက္ေက်ာမ ွ ီၿ ပီး သင့္ကေလးကုိ သင္ဘ့က္ 
မ်က္ႏာွမခူုိင္းပါ။ သင့္ကေလးေခါင္းကုိ မလညွ့္ပါႏငွ္။့

l တေစာင္းအေနအထားသည္ အသကသ္ာဆံုး ျ ဖစႏု္ငိသ္ည္။ 
သင္ခ့ႏ ၶာကုိယ္ေပၚတ ြင္ ကေလးဗိုက္ျ ဖင့္ ကပ္ထားပါ။

l သင၏္ ရငသ္ားႏုိ ႔ကို လုိအပသ္လို ေထာက္ပ့ံေပးပါ။ 
တေစာင္းအေနအထားျ ဖင့္ ေနျ ခင္းသည္ သင၏္ ရငသ္ားႏုိ ႔ 
ေထာက္ပ့ံရန္ လိုခ ်ငမ္ ွ လုိေပလိမ့္မည္။

l ကေလး ရငသ္ားဆ ြ ဲျ ခင္းမ ွ ကာက ြယ္ရန္ ကေလးကုိ မိမိႏငွ့္ 
နီးနီးကပ္ကပ္ ေပ ြ႕ခ ်ထီားပါ။ ကေလးကို ရင္သားမ ွ ခ ြာရန္ 
ကေလးပါးစပ္ကို လက္ေခ်ာင္းျ ဖင့္ အရငဖ္ယ္လုိက္ပါ။

l သက္ေတာင္သ့ကသ္ာေနျ ပီး ကေလးကုိ မိမိအသားႏငွ့္ 
ထႏုိငိသ္မ် ွ ထိေအာင္ ကပ္ထားပါ။

မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးျခင္း


