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 WIC #481 (5/14)[Burmese]

အေလးခ်နိ္ တေပါင္တိုင္းသည္
 အေရးႀ ကီးသည္

l	၀မ္းခ ်ဳပ္ျ ခင္း၊၀မ္းသ ြားျ ခင္း၊၀မ္းရစ္ျ ခင္း၊တံေတ ြးေထ ြးျ ခ
င္

l	ပန္းနာရင္ၾ ကပ္၊ယားနာအဖုအပိန္ ့၊ ႏငွ္းခူ
l	နားျ ပည္တည္ျ ခင္း၊ အေအးမိျ ခင္း၊ အဆုတ္ေယာင္ျ ခင္
l	ရုတ္တရက္ေသေစႏိုင္ေသာေရာဂါ
l အ၀လ ြန္ျ ခင္း၊ဆီးခ ် ိဳ
l	ကေလးကင္ဆာ

l	သားပ်က္အေလးခ်နိ္အျ မန္တုိးျ ခင္း
l	ကငဆ္ာေရာဂါႏငွ္ဆ့ီးခ ် ိဳေရာဂါကာက ြယ္မ ွဳတုိးျ မငွ့္ျ ခင္း
l	ေင ြကုန္သက္သာမ ွဳ ၊ ေဆးည ြန္းက တႏစ္ွ ေဒၚလာ ၁၅၀၀ 

သက္သာျ ခင္း
l	ပိုတကဆ္ီယမ္ေလ်ာ့နည္းမ ႈအႏ ရၲာယ္မ ွ 

ေလ်ာ့ပါးေစျ ခင္း
l	ေမ ြးဖ ြားျ ပီးေနာက္အလ်င္အျ မနသ္ကသ္ာျ ခင္း
l	ပုလင္းေဆးေၾ ကာျ ခင္း(သို ့) အည ြန္းျ ပငဆ္င္ 

ရျ ခင္းအတ ြက္ အခ်နိ္ကုနသ္ကသ္ာျ ခင္း

ေမးခ ြနး္ ႏငွ ့္ အေျ ဖ
ဘာျ ဖစ္လုိ ့ WIC က ေဆးည ြန္းေပးရတာလဲ
WIC အေနနဲ ့ ကေလးငယ္ မ ်ားအား ႏို 

့တုိက္ျ ခင္းသာ တ ြန္းအားေပးသည္ 
သို ့ေသာ္ အည ြန္းလုိအပ္လာလ ွ်င္လဲ 
ပံပိုးေပးသည္။ WIC အေနနဲ ့ မိခင္ႏို 
့တိုက္ေကၽ ြးျ ခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအတ ြက္ 
အေကာင္းဆံုးအဟာရျ ဖစ္သည္ဆိုတာ 
သိရ ွ ိျ ပီး သင္တုိ ့ကုိလည္း ႏို ့တိုက္မ ွဳ 
ရည္မနွ္းခ ်က္ေရာက္ရ ွေိအာင္လဲ အကူညီေပးပါသည္။ 

ႏို ့တုိက္ျ ခင္းနဲ ့ ေဆးည ြန္းေပးျ ခင္း 
ရ ွေိသာ္လည္း ဘာျ ဖစ္လို ့ က်မကေလးက 
အေကာင္းဆံုးမျ ဖစ္တာလဲ

မိခင္ႏို ့မာွသင့္ကေလး က်န္းမာ 
သန္စ ြမ္းဖို ့အရာမ်ားစ ြာပါ၀င္ပါတယ္။ 
(ပုံကိုႏိ ႈင္းယဥွ္ရန္ၾ ကည့္ပါ) အည ြန္းကေတာ့ 
ဖ ်ားနာျ ခင္းမ ွ ကာက ြယ္ရန္ျ ဖစ္သည္။ 
သင့္ကေလးအစာေကၽ ြးေမ ြးမ ွဳအတ ြက္ 
ျ ဖည့္စ ြက္ရျ ခင္းမာွ အည ြန္း ထည့္သ ြင္းရျ ခင္းမာွ 
မိခင္ႏို ့တုိက္ေကၽ ြးမ ွဳေလ ွ်ာ့ခ ်ျ ခင္းျ ဖစ္ျ ပီး သင့္ ႏို 
့ရည္ကုန္ခန္းမ ွဳ ကုိလဲ ေလ်ာ့က်ေစရန္ျ ဖစ္ပါတယ္။

မညသ္ည ္အ့တ ြက ္ ေဆးရ ုအံေနန ဲ ့ အမိအ္ျ ပနမ္ာွ 
အည ြနး္ေပးရတာလဲ

အည ြန္းေပးတဲ ့ကုမ ၸဏီေတ ြအေနနဲ 
့နမူနာအလကားေပးျ ပီး သူတုိ ့ ပစ ၥည္းေတ ြကုိသုံးဖို 
့ အားေပးပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ ့ 
တျ ခားဘာအည ြန္းမ ွ မလုိအပ္ပဲ သင္ဟာမိခင္ႏို 
့သာတိုက္တယ္လုိ ့ေဆးရုံကို ေျ ပာပါ။

မိခင္ႏု ိ့တိုက္ကေလးငယ္သည္ေဘးအႏၱရာယ္ 

ႏို ့တုိက္မိခင္:

အေမရကိနက္ေလးအထးူကအုဖ ြဲ႔မ ွ ေထာကခ္ခံ ်ကေ္ပးေသာ
l	ေမ ြးစမ ွ ၆ လအထိမိခင္ႏို ့တမ် ိဳးတည္းတုိက္ေကၽ ြးျ ခင္း 

ႏငွ့္အျ ခားျ ဖည့္စ ြက္အစာမ်ားကို အသက္ ၁ႏစွ္ သို ့မဟုတ္ 
ထိ႕ုထက္ပို ျ ပီးေကၽ ြးေမ ြးျ ခင္း

l	ေမ ြးကင္းစကေလးကို မိခင္အား ခ ်က္ခ ်င္းေထ ြးေပ ြ႕ေစျ ခင္းျ ဖင့္ 
မိခင္ႏိ႕ုတုိက္ေကၽ ြးျ ခင္းကုိ အေထာက္အကူျ ပဳၿ ပီေစပါသည္။

h e a l t h . m o . g o v / w i c

အေရးႀကီးသလာ

မိခင္ႏို႕သည္ ကေလးတြင္ 
လိုအပ္ေသာအရာအားလုံးအတြက္ ျပီးျပည့္စုံသည့္ 

ႏႈ ိ႕မႈန္႕တိုက္ျခင္းဟာ 
အကုန္အက်မ်ားပါတယ္။ WIC 
ဟာ အစားအေသာက္ကိုသာ 
ျဖည့္စြက္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး 
ကေလးအတြက္လိုအပ္တဲ့ 
ႏႈ ိ႕မႈန္႕အားလံုးကို 
ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တက
ယ္တမ္းႏႈ ိ႕မႈန္႕အတြက္
ကုန္က်မယ့္ ေငြေၾကးက 
သင့္ကေလးရဲ႕ကန္းမာေရး၊ 
ေနမေကာင္းပါက 
ဆရာ၀န္ဆီသြားရေသာ 
စားရိတ္ႏွင့္ ကေလးေနမေကာင္း၍ 
အလုပ္မွခြင့္ယူရေသာအခ်နိ္မ်ားပဲ 

ႏႈ ိ႕မႈန္႕အတြက္

 ဘယ္ေလာက္ကုန္မလဲ။

မိခင္ႏို ့

ပုံေသနည္း(ေဆးညြန္း)

Minerals
Prebiotics *
Probiotics *

Vitamins

Fat

DHA/ARA

Carbohydrates

Protein

Water

Enzymes
Growth Factors

Prebiotics
Probiotics

Anti-Cancer (HAMLET)

Disease Fighting

Stem Cells

*ႏို႕မႈန္႕တိုင္းတြင္ 
အစာေခ်လြယ္ေသာ 
၀မ္းေပ်ာ့ေစေသာဓါတ္မ်ား 
မပါ၀င္ပါ
ကယ္လီဖိုးနီးယား WIC 
အစီအစဥ္မွ ေရးဆြေဲသာ

ကုိယ္ခံစြမ္းအား

ကင္ဆာကာကြယ္ျခင္း

ကီးထြားေစေသာအခ်က္

အင္ဇိုင္

ပင္မဆဲလ္ေရာဂါတိုက္ခိုက္မွဳ

ဟိုမုန္

ဗိုင္းရပ္စ္ကာကြယ္ျခင္

ယားနာကာကြယ္ျဖင္

သန္ေရာဂါကာကြယ္ျခင္

အစာေခ်လြယ္ေသာ

၀မ္းေပ်ာ့ေစေသာ

သတၱဳဓာတ

ဗီတာမင္

အဆီဓာတ္

ကာဘိုဟိုက္ဒရိတ္

ပရိုတင္

ေရ

မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးျခင္း


