
သင့္ကေလး မိခင္ႏုိ႕အျပည့္အဝ 
လံုေလာက္မႈရ ွ ပိ ါသလား။ သင့္ကေလး၏ အစာအိမ္။ 

မစင္ အေရာင္ေျပာင္း ျခင္း။ ကေလးအႏွ းီ ( ဒိုင္ယာပါ) 
အေရအတြက္။

ကေလးအႏ ွးီ (ဒ ုငိယ္ာပါ) အေရအတ ြက ္
ကေလးအသ ုးံျ ပဳေသာ အႏ ွးီ (ဒ ုငိယ္ာပါ) 
အေရအတ ြက ျ္ ဖင ့္ သင ္က့ေလး မခိငႏ္ ုိ႕အျ ပည ္အ့ဝ 
လ ုေံလာကမ္ ႈရ ွိ မရ ွိ သရိ ွႏိ ုငိပ္ါသည။္ 
ေအာကပ္ါအေရအတ ြကအ္တ ုငိး္ သင ္က့ေလးသည ္ 
ဆးီသ ြား သ ုိ႔မဟတု ္ မစငစ္ ြန ္႔သင ္ပ့ါသည။္

သင့္ကေလးအသက္အရ ြယ္    ဆီးသ ြားထားေသာ အႏ ွ ီး    
မစင္စ ြန္ ႔ထားေသာ အႏ ွ ီး
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၆ရက္ေနာက္ပုိင္း
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သင့္ကေလး 
မိခင္ႏုိ႕အျပည့္အဝ 

လုံေလာက္မႈရွ ိမရွ ိသိရွနိည္း

သင့္ကေလးတ ြင္ ေအာက္ပါလက ၡဏာမ်ား ေတ ြ႕ရ ွပိါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ မခိငႏု္႕ိရည္တုိက္ေက် ြးျ ခငး္ အၾ ကံေပးပုဂ ၢဳ လိ္ ထံမ ွ အကအူညီရယူပါ။
l	ပါးစပ္ေျ ခာက္ေသ ြ ႔ ျ ခင္း
l	အနီေရာငဆ္ီးသ ြားျ ခင္း
l	အေရျ ပားဝါလာျ ခင္း
l ၅ရက္ျ ပည့္ျ ပီးေနာက္ပိုင္း ကေလး၏မစင္  အဝါေရာင္ ႏငွ့္ ညစ္ပတ္မ ႈ 
မေျ ပာင္းလဲဘဲရ ွေိနျ ခင္း
l	ဆီးသ ြားထားေသာ သို႔မဟုတ္ မစင္စ ြန္ ႔ထားေသာ ကေလးအႏ ွ ီး 
(ဒုိင္ယာပါ) လဲေပးသင့္သေလာက္ မလဲျ ခင္း
l	၂၄နာရီအတ ြင္း အနည္းဆုံး၈ႀ ကိမ္ ႏု႕ိေသာက္ရန္ မႏုးိျ ခင္း
l	၅ရက္ျ ပည့္ျ ပီးေနာက္ပိုင္းႏငွ့္ ၂လ ျ ပည့္ျ ပီးေနာက္ပိုင္းတ ြင္ 
ကေလး၏ ကိုယ္အေလးခ်နိသ္ည္ ေမ ြးစကိုယ္အေလးခ်နိ္ထက္ 
ေလ်ာ့ေနျ ခင္း. သို ႔မဟုတ္
l	ႏုိ ႔သီးေခါင္း နာက်င္ျ ခင္း သင္ခံစားရျ ခငိ္း

ႏုိ ႔ရည္စုပ္ ကိရိယာကုိ သင္သုံးေသာအခါ 
ပထမအႀကိမ္တြင္ သင့္ႏု႕ိရည္ကုိ အနည္းငယ္သာ လက္ျဖင့္ ညွစ္ႏုငိ္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဓမၼတာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ႏု႕ိရည္ အထြက္နည္း၍ မဟုတ္ပါ။

သင့္ကေလး မိခင္ႏု႕ိအျ ပည့္အဝ လုံေလာက္မ ႈရ ွပိါသလား။
l	သင့္ကေလးအား ႏု႕ိတုိက္ေကၽ ြးခ ်နိ္ အတုိင္းအတာကုိ ျ ပသခုိင္းပါ။ 
သားျ မတ္တစ္ဖက္တ ြင္ သင့္ကေလးအား ႏု႕ိတိုက္ေကၽ ြးၿ ပီးေနာက္ ခဏနားပါ။ 
ကေလးကို ေလထုတ္ေပးပါ။ ထို ႔ေနာက္ သင့္ကေလး ဆာ မဆာ သိႏုင္ိရန္ 
က်န္သားျ မတ္တစ္ဖက္ကုိ စမ္းတိုက္ၾ ကည့္ပါ။

l သင့္ကေလးကို သင္ႏု႕ိတုိက္ေကၽ ြးေနစဥ္ သင့္ကေလး

 မ ်ဳခိ ်ျ ခင္းကုိ ျ မင္ရ ၾ ကားရမည္ျ ဖစ္သည္။

l သင့္ကေလးကို ၂၄နာရီအတ ြင္း ၈ႀ ကိမ္မ ွ ၁၂ႀ ကိမ္အထိ

 ႏုိ ႔တိုက္ပါ။

သင့္ကေလး၏ အစာအိမ္ 
အရ ြယ္အစားသည္ အလ ြန္ေ

သးငယ္သျ ဖင္သ့င္ႏု႕ိတုိက္
လ ွ်င္လည္း အနည္းငယ္သာ 

ေသာက္ႏုငိ္မည္ျ ဖစသ္ည္။ 
ဘယ္ဖက္တ ြင္ သင့္ကေလး၏ 

အစာအိမ္ အရ ြယ္အစားကုိ 
ျ ပသထားပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ အစာအိမ္

သင့္ကေလး ၄ပတ္-၆ပတ္ျ ပည့္ၿ ပီးေနာက္ပုိင္း 
သ႕ူမစင္နည္းသ ြားပါလိမ့္မည္။ ကေလး

 ၁လျ ပည့္ၿ ပီးေနာက္ပုိင္း

 ၂ရက္- ၄ရက္ၾ ကာမ ွ မစင္စ ြန္ ႔ ျ ခင္းသည္ 

ပုံမနွ္ျ ဖစ္ပါသည္။ ထု႕ိထက္လည္း 

ပုိၾ ကာႏုငိ္သည္။

မစင္ အေရာင္ေျ ပာင္းျ ခင္းသင့္ကေလး၏ မစင္ အေရာငသ္ည္ ေျ ပာင္းသ ြားပါလိမ့္မည္။ 
l	၁ရက္မ ွ ၃ရက္- မက ၠဳ နိီယမ္ေခၚ ထူထပ္ေစးထန္ေသာ
 အနက္ေရာင္ မစင္
l	၃ရက္မ ွ ၄ရက္- 
ထူထပ္ေစးထန္မ ႈနည္းေသာ
 အစိမ္းေရာင္မ ွ အဝါေရာင္ မစင္
l	၅ရက္ေနာက္ပုိင္း- အဝါေရာင္ ညစ္ပတ္ေသာ အရည္က်ေဲသာ
 မစင္

အစုလုိက္ႏု႕ိေသာက္ျ ခင္း
သင့္ကေလးက တစ္နာရီျ ခား ႏု႕ိေတာင္းေသာက္လ ွ်င္ 
အစုလုိက္ႏု႕ိေသာက္ျ ခင္းဟုေခၚျ ပီး ဓမ ၼတာျ ဖစ္ပါသည္။ တစ္နာရီအတ ြင္း 
၃ႀ ကိမ္မ ွ ၅ၾ ကိမ္အထိ္ ႏုိ ႔တုိက္ေကၽ ြးရၿ ပီး ၃နာရီမ ွ ၅နာရီထိ 
ကေလးကအိပ္ေပ ်ာ္ေလ့ရ ွပိါသည္။
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မိခင္ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးျခင္း



ည ႊန ၾ္ ကားခ ်ကမ္ ်ား - မခိငႏ္ ုိ႔ စတငတ္ ုကိေ္ကၽ ြးခ ် နိက္ ုိ ခန ္႕မနွး္၍ ေန႔စဥ ္ ဝ ုငိ း္ေပးပါ။ သင ္က့ေလး ဆးီသ ြားလ ွ်င ္ W က ုိ ဝ ုငိ း္ေပးပါ။ သင ္က့ေလး 
မစငစ္ ြန ္႔လ ွ်င ္ D ဝ ုငိ း္ေပးပါ။

မိခင္ႏုိ ႔တုိက္ေကၽ ြးျ ခင္းႏငွ့္ ပတ္သတ္၍ စိုးရိမ္မ ႈမ ်ား သို ႔မဟုတ္ ေမးျ မန္းစရာေမးခ ြန္းမ ်ား 

ေန႔စဥ္ ကေလး အႏ ွ ီး (ဒုိင္ယာပါ) လဲမ ႈ မတ္ွတမ္း

MISSOUR I DEPAR TMEN T OF HE ALTH AND SENIOR SERV ICES      WIC AND NUTRITION SERVICES    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 ။္ 
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