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ေကျာငး်သားဝတစ်ံ ုကဒု ်

နိဒါန်း 

ေကျာငး်ခ�ုိငတ်စ်ခုအေနြဖင့၊် ေကျာငး်သူ/သားများ၏ ဝတ်စားဆငယ်ငပံ်ေုရွးချယ်ပံသုည် ကိုယ်ေရး ကိုယ်တာ�ငှ့ ်ယဉ် 

ေကျးမ�အသံုးအ��နး်များအြပင ်သက်ေတာင့သ်က်သာ�ငှ့ ်စီးပာွးေရးဆိုငရ်ာ နညး် လမ်းများအေပါ် အေြခခံ၍ ေရွးချယ် 

ေလ�့ှိေ�ကာငး် က��်ပ်ုတိုအ့သိအမတှ်ြပုပါသည။် ေကျာငး်သူ/ သားဝတ်စားဆငယ်ငထ်ံးုဖွဲ � မ�မူဝါဒ၏ စိတ်ဓာတ်သည ်

ဤတစ်ဦးချငး်အခွင့အ်ေရးများ�ငှ့ ်အေြခအ ေနများကိ ုေလးစားရန�်ငှ့ ်ပညာေရးဆိုငရ်ာ သင�်ကားမ�ကို ထခိိုက်ေစေသာ 

နယ်ပယ်များကိုသာ ခွဲြခားသတ်မတှ်ရန�်ငှ့ ်ေကျာငး်သားခ��ာကိုယ်�ငှ့ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လံုြခံုမ��ငှ့ ်

၎ငး်တိုက့ို ဝတ်ြပုေသာ အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ၏ အလံုးစံေုသာ အစိတ်အပိငုး်များြဖစ်သည်။ မဝူါဒသည ်တတ်�ိငုသ်မ� 

�ှငး်�ှငး်လငး်လငး်�ှိေစရန ်�ကိုးပမ်းေနေသာ်လညး်၊ အထးူသြဖင့ ်�ုပ်ပိငုး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့/်သိုမ့ဟုတ ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာ 

ေဘးကငး်ေရးြပဿနာများ�ှိေနသည့က်ိစ�များတွင ်ပညာေပးသူ၏ဆံုးြဖတ်ချက်ကို သးီြခားအေြခအေနများတွင ်

သမ်ိးဆညး်ထားသည။် 

ဒစိီတ်နဲ ့ … 

ေကျာငး်အတကွ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ အဝတအ်စားများ ဝတဆ်ငပ်ါ။ 

• အဝတ်အစားသည ်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ၏ ရညရွ်ယ်ချက်ကို ေဆာငရွ်က်ေပးသည။် 
• အဝတ်အစားသည ်ေနာက်ေကျာ၊ ရငဘ်တ်၊ ဗိုက်၊ ေအာက်ပိုငး်�ငှ့ ်သးီသန ့ေ်နရာများကို ဖံုးအုပ်ထားသည။် 
• မလူတနး်အဆင့တ်ွင ်အ�မဲတမ်းေြခနငး်ဖိနပ်များ (ဖိနပ်တစ်ရံ သိုမ့ဟုတ ်အိမ်စီးဖိနပ်များ မလိုအပ်ပါ)။ 

အလယ်တနး်�ငှ့ ်အထက်တနး်ေကျာငး်သူေကျာငး်သားများသည် ေြခမပွင့ဖိ်နပ်များ ဝတ်ဆင�်ိငုသ်ည။် 
(ဖိနပ်မပါ၊ အိမ်စီးဖိနပ်များ သိုမ့ဟုတ ်ည�ပ်ဖိနပ်များ) ။ 

အဝတအ်စား သိုမ့ဟတု ်အသံးုအေဆာငပ်စ�ညး်များ မဝတပ်ါ�ငှ့-် 

• သငယ်ူမ�ပတ်ဝနး်ကျငက်ို အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစသည-် 
o ညစ်ညမ်းေသာပစ�ညး်၊ ညစ်ညမ်းေသာစကား၊ ယုတ်ညံေ့သာေြပာဆိုမ�များ၊ ဂိုဏး်သ ေကင်္တများ၊ 

အမနုး်ပာွးေစေသာစာများ၊ လိငပိ်ငုး်ဆိုငရ်ာညစ်ညမ်းမ�၊ သတ်ေသမ�၊ သညး်မခံ�ိငုမ်�၊ �ကမ်းတမ်း 
ေသာစာများ၊ အဖျက်အေမာှင့ရ်ည�်�နး်ချက်များ သိုမ့ဟုတ ်မသင့ေ်လျာ်ဟု အဓိပ�ာယ်ဖွင့ဆ်ို�ိငုေ်သာ 
အြခားမက်ေဆခ့ျ်များကို ေဖာ်ြပသည့ ်အဝတ်အစား။ 

o ေပါငလ်ယ်ထက် ပိတုိုေသာ ေဘာငး်ဘ၊ီ ေဘာငး်ဘတီို၊ တငပ်ါး၏ အစိတ်အပိငုး်တစ်ခုခုကို ေပါ်လွငေ်စ 
ေသာ ေဘာငး်ဘတီို၊ ေပါငလ်ယ်အထက်ပိုငး် သိုမ့ဟုတ် အေပါက်များ�ှိေသာ အဝတ်/ဂျငး်ေဘာငး်ဘ၊ီ 
အလယအ်လတ ်သိုမ့ဟုတ ်ဝမ်းဗိုက်ကို တငး်ေနသည့ ်အေပါ်ထပ်၊ သင့ေ်လျာ်ေသာအဝတ်မပါဘ ဲ
ေအာက်ခံအကၚ်္ီျ သိုမ့ဟုတ ်တိုငက်ီအဖွင့ ်အတွငး်ခံအဝတ်အစားများ�ငှ့။် 

• အတွငး်ခံ (သို)့ အပ်ိယာဝငေ်စရန ်ရညရွ်ယ်ပါသည။် 
o ဥပမာ- �ှပ်အကၚ်္ီျများ၊ အတွငး်ခံအကၚ်္ီျများ၊ ကာမီစတိုထပ်ိများ၊ ၀တ်စံအုကၚ်္ီျ အ၀တ်အစားများ၊ 

• အရက်၊ ေဆးလိပ် သိုမ့ဟုတ ်မးူယစ်ေဆးဝါးကဲသ့ိုေ့သာ အရွယ်မေရာက်ေသးသူများမ ှတရားမဝငသ်ံုးစွဲမ�ကိ ု
အားေပးမြပု။ 

ေအာကပ်ါဆကစ်ပ်ပစ�ညး်များကိ ုခွင့မ်ြပုပါ။ 

• ဦးထပ်ု�ငှ့ ်ဦးထုပ်များ အပါအဝင ်ဦးထုပ်များ အပါအဝင ်ဦးထပ်ုများ ၊ အုပ်ချုပ်ေရးအဖွဲ� မှ ခွင့ြ်ပုချက်မရပါက၊ 
o ဘာသာေရးအသံုးအ��နး်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိငုး်အြဖစ် ဝတ်ဆငထ်ားေသာ ဦးေခါငး်ကို စီမံခန ့ခ်ွဲသူ၏ 

ဆံုးြဖတ်ချက်အရ မဝူါဒ၏ ဤက�မ ှကငး်လွတ်ခွင့�်ှိသည။် 
• ဆရာဝန�်�န�်ကားြခငး်မ�ှိပါက ေနကာမျက်မှနက်ို ေကျာငး်တွင ်မတပ်�ိငုပ်ါ။ 
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ကျနး်မာေရး သိုမ့ဟုတ် ေဘးကငး်ေရး အ��ရာယ်ြဖစ်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ် အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစေသာ သိုမ့ဟုတ ်

ကျိုးေ�ကာငး်ဆေီလျာ်စာွ အေ�ာှင့အ်ယှက်ြဖစ်ေစသညဟ်ု ယူဆ�ိငုသ်ည့ ်မညသ်ည့်ပံစံုြဖင့ ်၀တ်စားဆငယ်ငြ်ခငး်သည ်

ေကျာငး်�ှိ ပညာေရးပတ်ဝနး်ကျငက်ို လက်ခံမညမ်ဟုတ်ပါ။ ေကျာငး်သူ/ သားတစ်ဦးသည ်၀တ်စားဆငယ်ငမ်�၏ 

ေမ�ာ်လင့ခ်ျက်များ�ငှ့ ်မကိုက်ညီသည့ ်အေြခအေနများတွင ်လိုအပ်ေသာ �ငှ့ ်ေရွးချယ်�ိငုေ်သာ တံု ့ြပနမ်�အကွာအေဝးကို 

စီမံခန ့ခ်ွဲသူများမ ှြပ�ာနး်ေပးပါမည။် ရညရွ်ယ်ချက်ကေတာ ့လက်�ှိအေြခအေနေတွကို ေြဖ�ှငး်�ပီး ေနာက်တစ်�ကိမ် 

ထပ်မြဖစ်ေအာင ်ကာကွယ်ဖိုပ့ါ။ 

ဝတ်စားဆငယ်ငမ်� ေမ�ာ်မှနး်ချက်များကို လိုက်နာမ��ှိေသာ ြပဿနာများသည ်မိဘအစညး်အေဝးကို 

ကျငး်ပရြခငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည။် ေကျာငး်သူ/သားများသည ်ဤေတာငး်ဆိုချက်များကို လိုက်နာရန ်ထပ်မံြငငး်ဆိုပါက၊ 

၎ငး်တိုသ့ည ်က��်ပ်ုတို၏့ဝတ်စားဆငယ်ငမ်�ကုဒ�်ငှ့ ်မကိုက်ညမီချငး် ၎ငး်တိုက့ို ေကျာငး်တွငး်ဆိုငး်ငံြ့ခငး် (ISS) တွင ်

ထနိး်သမ်ိးထားမညြ်ဖစ်သည။် 
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