
သင့္ ႏို႔စို႔ကေလးငယ္ သင္ယူေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ႏို႔စို႔ကေလးငယ္တိုင္းသည ္သာမွန္အားျဖင္ ့တူညီေသာ အဆင့္ဆင္ ့အေနအထားအရ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင ္
အတိုင္းအတာအတိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးၾကပါသည္၊ သင္ ့ႏို႔စို႔ကေလးငယ္သည ္ေမြးခါစမွစ၍ တြန္႔လိမ္ၿပီး 
လူးလိမ့္မည္၊ 6 လ အရြယ္ခန္႔တြင ္စတင္၍ထိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး 9 လ အရြယ္၌ ေလးဖက္တြားသြားပါလိမ့္မည္။ 
သူတို႔သည ္အရာဝတၱဳမ်ားကိုလည္း စတင္၍ လွမ္းဆြဲၿပီး သူတို႔၏ ပါးစပ္တြင္းသို႔ ထည့္ပါလိမ့္မည္။ 
သူတို႔ႀကီးထြားလာသည့္အေလ်ာက ္သင္ ့ႏို႔စို႔ကေလးငယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိ ုနားလည္ျခင္းသည ္သင္ ့ကေလးထံမ ွ

ႀကီးမားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိ ုသင ္ရရွိရန ္အေထာက္အကူျပဳမည့္အျပင ္သူတို႔အား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင ္

ထားရွိရန္အတြက ္အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။

ေရခ်ဳိးေပးရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား
 · သင ္လိုအပ္သည္ ့အရာတိုင္းကိ ုလက္တစ္ကမ္းတြင ္ထားရွိပါ။

 · သင္ ့ကေလးငယ္အား ေရခ်ဳိးမည့္ေရဇလားထဲ၌ မည္သည့္အခါမွ် ေစာင့္ေရွာက္မႈကင္းမဲ့စြာျဖင္ ့
မထားပါႏွင္ ့သို႔မဟုတ ္ကေလးႀကီးတစ္ဦး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ မထားပါႏွင့္။

 · သင့္ကေလးအား သူတို႔ ေရထဲတြင္ရွိေနစဥ ္လက္ျဖင္ ့အၿမဲကိုင္တြယ္ထားပါ။ ေရအနီးအနားတြင ္

မည္သည့္အခါမွ် သူတို႔ကိ ု မ်က္စိေအာက္မွအေပ်ာက္္မခံပါႏွင္ ့သို႔မဟုတ ္သူတို႔အား ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ကင္းမဲ့စြာ မထားပါႏွင့္။

 · ေရဇလားထဲ ေရျဖည့္စဥ ္ေရေအးကိ ုဦးစြာျဖည့္ၿပီးေနာက ္ေရေႏြးကိ ုျဖည့္ပါ၊ ယင္းေနာက ္

ေရေအးထပ္ျဖည့္ပါ။ ေရအပူရွိန ္သမမွ်တေအာင ္ႏွင္ ့ေရပိုက္ေခါင္းေအးလာေစရန ္သမေအာင္ေမြေပးပါ။ 

အစာေကြ်းရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား
 · ႏို႔ဘူးတိုက္လွ်င ္အၿမဲတမ္း ႏို႔၏အပူခ်ိန္ကိ ုသင္ ့ႏို႔စို႔ကေလးအား မတုိက္ေကြ်းမ ီစစ္ေဆးပါ။ 

မိုက္ကရိုေဝွ႕ျဖင္ ့အပူေပးသည္ ့ႏို႔သည ္မွ်မွ်တတပူေနသည ္မဟုတ္သျဖင္ ့ႏို႔အပူခ်ိန ္မွ်တေနေအာင ္

ဘူးကိ ုအၿမဲတမ္းလႈပ္ခါေပးပါ။

 · သင္ ့ႏို႔စို႔ကေလးအား ႏို႔တိုက္ေကြ်းေနစဥ ္အၿမဲတမ္း ႀကီးၾကပ္ပါ- မည္သည့္အခါမွ် သင့္ကေလးအား 
ႏို႔ဘူးတပ္ေပးၿပီး တစ္ေယာက္တည္း မထားပါႏွင့္။

 · အစာအစား အမာမ်ားကိ ုစတင္ေကြ်းသည့္အခါ လည္ပင္းမတစ္ဆို႔ရန ္အစားအစာမ်ားကိ ုအေသအခ်ာ 

ေခ်ေမြေပးပါ။

 · သင္ ့ကေလးငယ္အား ေဆးတိုက္ေကြ်းသည့္အခါ ေဆးဘူးခြ ံအညြန္းစာတမ္းကိ ုအေသအခ်ာ ဖတ္ရႈၿပီး 
ညြန္ၾကားထားသည္ ့ေဆးပမာဏထက ္ေက်ာ္လြန္၍ မည္သည့္အခါမွ် မတိုက္ပါႏွင့္။

 · သင့္ကေလးငယ္ကိ ုခံုျမင့္ေပၚတြင္ထားၿပီး 5 ဆင့္တပ ္သိုင္းႀကိဳးျဖင္ ့ၿမဲေအာင္လုပ္ပါ။

 · သင္ ့ကေလးငယ္ကိ ုေပြ႔ဖက္သည့္အခါ ပူေသာေသာက္စရာမ်ားကိ ုအၿမဲတမ္း ေအာက္ခ်ထားပါ။ 
အကယ္၍ ဖိတ္စဥ္လွ်င ္ပူေသာေသာက္စရာမ်ားသည ္ျပင္းထန္ေသာ အေရျပားေလာင္မႈမ်ားကိ ု
ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 

အိပ္စက္ျခင္း
 · ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္င ံစံႏႈန္း AS/NZS 2172 ႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ့ကေလး ကုတင္ကိုသာ သံုးပါ

 · ကေလးကုတင္ကိ ုျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင္ ့ခန္းစည္းႀကိဳးမ်ား သို႔မဟုတ ္လိႈက္ကာႀကိဳးမ်ားတို႔မ ွအေဝးတြင ္

ထားပါ။ ခန္းဆီးႏွင့္လိုက္ကာႀကိဳးမ်ားကိ ုလက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာတြင ္လံုၿခံဳသည္ ့ကိရိယာမ်ားျဖင္ ့
လံုၿခံဳစြာ ထားသိုပါ။

 · သင္ ့ကေလးငယ္ကိ ုပက္လက္လွန ္အေနအထားျဖင္ ့အၿမဲတမ္းအိပ္ေစၿပီး သူတို႔၏ ေျခေထာက္ကိ ု
ကုတင္၏ ေအာက္ေျခေနရာ၌ ထားပါ။

 · ကေလးကုတင္ထဲ၌ ေခါင္းအံုးမ်ား သို႔မဟုတ ္အကာမ်ားကိ ုမထားပါႏွင့္။

 · သြားရည္ခံမ်ားႏွင္ ့ႏို႔သီးေခါင္း (ခ်ဳိလိမ္) သိုင္းႀကိဳးမ်ား/ဖဲႀကိဳးတို႔ကိ ုဖယ္ရွားထားပါ။

 · အသက္ရွဴမြန္းက်ပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္ ့သင္ ့ကေလးငယ္အား ကေလးထုိင ္တြန္းလွည္းေပၚတြင ္

မသိပ္ပါႏွင့္။ 

 · အလြယ္တက ူေရႊ႔လ်ားႏိုင္သည္ ့ကေလးကုတင္ကိ ုအကယ္၍ သံုးလွ်င ္လံုၿခံဳစြာ မတ္ေနေအာင ္ထားပါ။ 
မည္သည့္အခါမွ် အပိုအခုအခံမ်ား သို႔မဟုတ ္ေမြ႕ယာမ်ားကိ ုမသံုးပါႏွင့္။

 · ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည္ ့အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက ္SIDS ႏွင္ ့
KIDS  ကိ ုwww.sidsandkids.org တြင္ၾကည့္ရႈပါ

အဝတ္အစား လဲလည္ေပးရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား
 · သင့္ ကေလးငယ္အား အဝတ္အစား လဲလည္မည့္စားပြ၊ဲ ထုိင္တန္းရွည္ သုိ႔မဟုတ္ ကုတင္ေပၚ၌ 

မည္သည့္အခါမွ် တစ္ေယာက္တည္း မထားပါႏွင့္။

 · သင့္ ကေလးငယ္အား မည္သည့္အခါမွ် လည္ပင္းတစ္ဆုိ႔ေစသည့္ ရွည္လ်ားေသာ သုိင္းႀကိဳးမ်ား၊ ဖဲႀကိဳးမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ႀကိဳးမ်ား ရိွသည့္အဝတ္အစားမ်ားကုိ မဝတ္ေစပါႏွင့္၊ 

 · မီးေလာင္မလြယ္သည့္ စာတမ္းပါသည့္ အဝတ္အစားမ်ားကုိ ေရြးပါ။

BIRTH - 9 MONTHS - BURMESE 

ေမြးရာမ-ွ 9 လ အထိ

ေမြးရာမွ ေလးဖက္တြားသြားခ်နိ္အထ ိ
ကေလးငယ္မ်ား
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ထိခိုက္မႈ အျဖစ္မ်ားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
 · အဝတ္အစား လဲလည္သည့္စားပြဲမ်ား၊ ခံုတန္းရွည္မ်ားႏွင္ ့ကုတင္မ်ားေပၚမ ွ

လိမ့္က်ျခင္း သို႔မဟုတ ္ခံုျမင့္၊ ကေလးတြန္းလွည္းမ်ား၊ တြန္းလွည္းမ်ား၊ 
ေဖာင္စားမ်ားႏွင္ ့ကေလးလမ္းေလွ်ာက္လွည္းမ်ားေပၚမ ွျပဳတ္က်ျခင္း 

 · ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ားျဖင္ ့လည္ပင္းတစ္ဆို႔ုိ႔ျခင္း 

 · ကေလးအေပၚ ပူေသာေသာက္စရာမ်ား ယိုဖိတ္စင္ျခင္းေၾကာင္ ့
အပူေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ ္ပူေသာေသာက္စရာမ်ားကိ ု
ကေလးမွတြန္းဖယ္မႈေၾကာင္ ့အပူေလာင္ျခင္း

 · မီးဖို၊ အသားကင္ဖိ ုသို႔မဟုတ ္အပူေပးစက ္ကဲ့သို႔ေသာ ပူေသာအရာမ်ားကိ ု
ထိေတြ႔မိ၍အပူေလာင္ျခင္း

 · အထူးသျဖင္ ့ေရဇလားမ်ား ေနာက္ေဖး ေရကူးကန္မ်ားႏွင္ ့
ေရေႏြးစိမ္ကန္မ်ားတြင ္ေရနစ္ျခင္း

 · အဆိပ္အေထာက္မ်ားႏွင္ ့ေဆးဝါးမ်ားကိ ုေသာက္မိျခင္း 

 · ေခြးကိုက္ျခင္း 



ကစားရာေနရာ၌
 · အပူေပးစက္မ်ား၊ ကုလားထိုင္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား၊ ယာဥ္ထြက္ေပါက္မ်ားႏွင္ ့လည္ပင္းတစ္ဆို႔မည္ ့

အႏၱရာယ္ကဲ့သုိ႔ အျခား အႏၱရာယ္မ်ားတို႔ႏွင့္အေဝးတြင ္သင့္ကေလးအတြက ္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ 

ကစားစရာေနရာကိ ုလုပ္ေပးပါ။

 · သန္႔ရွင္းေရးသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ားႏွင္ ့ေဆးဝါးမ်ား အပါအဝင ္အဆိပ္အေတာက ္

အားလံုးကိ ုကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာ၌ ထားပါ။ ၾကမ္းျပင္မ ွ1.5 မီတာျမင့္ေသာ ဘီရို၌ 

ကေလးမဖြင့္ႏုိင္ေသာ ေသာ့ခတ္၍ထားပါ။

 · ေဆးဝါးမ်ားပါရွိေသာ လက္ဆြဲအိတ္မ်ားကိ ုကေလးငယ္မ်ား လက္လွမ္းမမီေသာေနရာတြင ္ထားပါ။

 · ေခြးမ်ား၊ ေၾကာင္မ်ားကိ ုကေလးမ်ားႏွင့္အတ ူမထားပါႏွင့္။  အခ်ိန္တိုင္း နီးနီးကပ္ကပ ္ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

 · အကယ္၍ သင္သည ္bouncer သို႔မဟုတ ္Bumbo ထိုင္ခံုကိုသံုးလွ်င ္၎တို႔ကိ ုၾကမ္းျပင္ေပၚတြင ္ခ်ပါ- 
မည္သည့္အခါမွ် ခံုးေနသည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင ္မခ်ပါႏွင့္။

 · ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာေၾကာင္ ့ကေလးလမ္းေလွ်ာက္လွည္းမ်ားကိ ုသံုးရန ္

မတိုက္တြန္းပါ။ 

 · 30 စင္တီမီတာထက္နက္ေသာ ေရကူးကန္မ်ားႏွင္ ့ေရေႏြးစိမ္ကန္မ်ား အားလံုးကိ ုအႏၱရာယ္ကင္း 
အကာအရံမ်ား တပ္ဆင္ထားရသည္။ အကာအရံမ်ားႏွင္ ့ဂိတ္တံခါးမ်ားေကာင္းမြန္မႈ ရွ/ိမရွ ိ ပံုမွန ္

စစ္ေဆးၿပီး ထိန္းသိမ္းထားပါ။

 · ေရနစ္မည့္အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့နည္းလာေစရန ္ေရသြင္း၍လမ္းေလွ်ာက ္သည့္ကန္မ်ား/ေသးခံမ်ား 
အမႈိက္ေတာင္းမ်ား/အမႈိက္ပံုးမ်ား/ ေရဇလားမ်ားတို႔ကိ ုအသံုးျပဳၿပီးတိုင္း ေရကိုဖယ္ထုတ္ထားၿပီး 
၎တို႔ကိ ုေထာင္ထားပါ သို႔မဟုတ ္ျပားေနေအာင ္ေလထုတ္ထားပါ၊ 

အျပင္ ထြက္သြားလာျခင္း
 · 6 လအရြယ္ေအာက ္ကေလးငယ္မ်ားသည ္ယာဥ္အေနာက္ဖက္ကိ ုမ်က္ႏွာမူ၍ 

ေသေသခ်ာခ်ာတပ္ဆင္ထားျပီး ကေလး၏ကိုယ္ႏွင္ ့ကိုက္ညွိထားသည္ ့အတည္ျပဳထားေသာ ကေလး 
ထိုင္ခံုကိ ုသံုးရမည္။ သင့္ကေလးငယ္သည ္ယာဥ္အေနာက္ဖက ္မ်က္ႏွာမူသည္ ့ကေလးထိုင္ခံုကိ ု
သူတို႔၏ ထိုင္ခံုအရြယ္အစား မေတာ္ေတာ့သည္ ့အရြယ္အထ ိဆက္လက္၍ သံုးသင့္သည္။ 
ယာဥ္အေနာက္ဖက ္မ်က္ႏွာမူသည္ ့ထိုင္ခံုမ်ား (ခန္႔မွန္းေျခ အသက္အရြယ ္2-3 ႏွစ ္အထ ိ

ယာဥ္အေနာက္ဖက ္မ်က္ႏွာမူသည့္ထိုင္ခံု) ကိ ုၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ၌ ဝယ္ယူၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။  

 · ခရီးမထြက္မ ီသိုင္းႀကိဳးမ်ားကိ ုအံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင ္တပ္ဆင္ထားပါ။ 

 · သင့္ကေလးငယ္အား မည္သည့္အခါမွ် ကားအတြင္း တစ္ေယာက္တည္း မထားပါႏွင့္။ အေသးအဖြဲ 
သြားယူသည့္တုိင္ေအာင ္သင့္ကေလးကိ ုတပါတည္းေခၚသြားပါ။

 · ၾသစေၾတးလ် စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အည ီအတည္ျပဳထားသည္ ့ကေလးတြန္းလွည္းကိ ုသံုးၿပီး 
ဟန္ခ်က္မပ်က္ေအာင ္ကာကြယ္ရန ္အိတ္အားလံုးကိ ုတြန္းလွည္းေအာက္တြင ္ထားပါ။ 

 · ကေလးတြန္းလွည္းမ်ား၊ တြန္းလွည္းမ်ားႏွင္ ့စူပါမားကက ္တြန္းလွည္းမ်ားတြင ္အၿမဲတမ္း သိုင္းႀကိဳးကိ ု
သံုးပါ၊ အခ်ိန္တိုင္း သင္ ့ကေလးငယ္၏ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ၿမဲေနေအာင ္ကိုက္ညွိေပးပါ။

 · ကေလးတြန္းလွည္းကိ ုတစ္စကၠန္႔မွ်လက္လြတ္ထားသည္ ့အခါပင္ျဖစ္ေစ အၿမဲတမ္း ဘရိတ ္သံုးပါ။

 · ေပါ့ပါးၿပီး လက္ရွည္အက်ီႏွင္ ့ဦးထုပ ္ဝတ္ဆင္ေပးျခင္း၊ အရိပ္တြင ္ေနျခင္းႏွင္ ့ကေလးငယ ္

ေနပူခံလိမ္းေဆး သံုးျခင္းအားျဖင္ ့သင့္ကေလးငယ္အား ေနပူေလာင္ျခင္းမ ွကာကြယ္ေပးပါ။

ကစားစရာ အရုပ္မ်ား
 · အရုပ္မ်ားမွာ အသက္အရြယ္ႏွင္ ့သင့္ေတာ္ၿပီး ခိုင္ခန္႔ကာ ေလွ်ာ္ဖြတ္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေခ်ာေမြ႕သည္ ့

အဖ်ားအစြန္းမ်ားရွိၿပီး မ်ဳိခ်ႏုိင္ေသာ အပိုင္းအစ ေသးေသးမ်ား မပါရွိေစရ။.

ေမြးရာမ-ွ 9 လ အထိ
ေမြးရာမွ ေလးဖက္တြားသြားခ်နိ္အထိ ကေလးငယ္မ်ား
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မိခင္ေမြးဖြားဆိုင္ရာႏွင္ ့ကေလး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 24 နာရ ီဖုန္းလိုင္း  13 22 29

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ ္သံုးစြဲသူေရးရာဆိုင္ရာ  ကစားစရာအရုပ္ႏွင့္ 1300 364 894 
 ေမြးကင္းစကေလး ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး ဖုန္းလိုင္း  
 

အဆိပ္အေတာက ္သတင္းအခ်က္အလက ္စင္တာ 13 11 26

Raising Children Network 
www.raisingchildren.net.au

ကေလးထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚဖုန္း ဗစ္တိုးရီးယား 132 289

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္

အေထြေထြ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အႀကံဥာဏ္မ်ား
1. ကေလး၏ ရႈေထာင့္မွေန၍ အႏၱရာယ္မ်ားကိ ုၾကည့္ရႈရန ္အိမ္တစ္ဝုိက ္လိုက္လံၾကည့္ရႈပါ။

2. ေကာင္းေသာ စံျပ တစ္ေယာက္အျဖစ္ေနပါ။ သင္ ့ကေလးသည ္သင ္လုပ္သမွ် အရာရာကိ ု
ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အား အတုခိုးမည္ျဖစ္သည္။

3. သင့္ ကေလးထိုင္ခံုကုိ အတတ္ပညာရွင္တစ္ဦးျဖင့္ တပ္ဆင္ပါ သို႔မဟုတ ္စစ္ေဆးေစပါ။

4. ေလွကား အကာမ်ား၊ မီးဖိုအကာမ်ား၊ မီးႏွင္ ့အပူေပးစက ္အကာမ်ား၊ 
မီးခလုတ္တပ္ေနရာအကာမ်ားႏွင္ ့အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အစြန္းေဒါင့္အကာမ်ားကိ ု
တပ္ဆင္ထားပါ။

5. သင့္ ကေလး၏ အိပ္ခန္းႏွင္ ့အျခား အိပ္ခန္းအျပင္ဖက္ရွ ိစႀကၤလမ္းတြင္လည္း 
မီးအခ်က္ေပးကိရိယာကိ ုတပ္ဆင္ထားပါ။ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကိ ုလစဥ ္စစ္ေဆးပါ၊ 
ဓါတ္ခဲမ်ားကိ ုႏွစ္စဥ ္လဲလည္ေပးပါ။

6. အကယ္၍ သင့္ကေလးသည ္အပူေလာင္လွ်င ္ခ်က္ခ်င္း စီးက်ေနသည္ ့
ပိုက္ေရေအာက္တြင ္မိနစ ္20 ထားပါ။ ေရခဲေရ၊ ေရခဲ၊ ေထာပတ ္သို႔မဟုတ ္ဆီတို႔ကိ ု
မသံုးပါႏွင့္။
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ကေလး ကားထိုင္ခံုမ်ားႏွင္ ့ေရကူးကန္၊ ေရေႏြးစိမ္ကန ္အကာအရ ံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြက ္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအပါအဝင ္ ဤအခ်က္အလက္စာရြက္ပါ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္သည္ ့
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိရွလိိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍  
www.kidsafevic.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

www.lsv.com.au

ေထာက္ခံသ-ူ


