စပ္စုၿပီး အႏိုင္မခံအရႈံးမေပး
1½ - 3½ YEARS - BURMESE

1½ - 3½ ႏွစ္

သင့္ ကေလး သင္ယူေနသည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား
ထိခိုက္မႈ အျဖစ္မ်ားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

သင့္ ကေလးသည္ ယခုအခါ သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို တက္တက္ၾကြၾကြ စူးစမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
သူတို႔သည္ မိဘအကူအညီ မပါဘဲ အရာရာတိုင္းကို လုပ္လိုၾကသည္။ သင့္ကေလးသည္ အျမင့္ကို

··

မေၾကာက္ဘဲ သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္ကို မေၾကာက္ဘဲ စတင္၍ ေျပးမည္၊ ခုန္မည္။ အရာမ်ား၏ အနံ႕၊

ကားစီးလုိက္ပါလာသူမ်ား၊ လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားအျဖစ္ ရရွိေသာ
ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ယာဥ္ထြက္လမ္းေၾကာ တိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ သြားလာေရးဆိုင္ရာ

အရသာႏွင့္ အေနအထားတို႔သည္ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလာၾကသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား။

အစာေကြ်းရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား

··

ေရနစ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ေဖး ေရကူးကန္မ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

··

ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၱဳမ်ား့္ လုိက္ကာႏွင့္ကန္႔လန္႔ကာ ႀကိဳးမ်ားေၾကာင့္
လည္မ်ဳိတစ္ဆုိ႔ျခင္းႏွင့္ အသက္ရွဴူမြန္းျခင္း။

··

ခံုျမင့္တြင္ အၿမဲတမ္း 5 ဆင့္ သိုင္းႀကိဳးကို သံုးပါ။

··

အစာစားေနစဥ္ သင့္ကေလးအား အၿမဲတမ္း ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

··

အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေသာက္မိျခင္း

··

လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေျပးေနစဥ္ သင့္ကေလးအား အစာမစားေစပါႏွင့္။

··

စက္ဘီးမ်ားႏွင့္ စကူတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကစားစရာ ကိရိယာ သို႔မဟုတ္

··

သင့္ကေလးအတြက္ ထိုက္သင့္ေသာ အစာစားသည့္အမူအက်င့္မ်ားကို စံသတ္မွတ္ေပးပါ။

ဘီးတပ္ကိရိယာမ်ားမွ လိမ့္က်ျခင္း။

ေရခ်ဳိးေပးရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား
ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္းမရွိလွ်င္ ကေလးမ်ားအား ေရခ်ဳိးခန္း အျပင္တြင္ ထားပါ။

··

ေရခ်ဳိးေရဇလားထဲ၌ သင့္ကေလးအား ႀကီးၾကပ္မႈ မရွိဘဲ မည္သည့္အခါမွ် မထားပါႏွင့္။

··

ေရဇလားထဲ ေရျဖည့္စဥ္ ေရေအးကို ဦးစြာျဖည့္ၿပီးေနာက္ ေရေႏြးကို ျဖည့္ပါ၊ ယင္းေနာက္

··

ပူေသာ စားစရာ၊ ေသာက္စရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒယ္အိုးမ်ားအတြင္းရွိအရာမ်ား

··

မီးဖိုမ်ား၊ မီးလင္းဖိုမ်ား၊ အပူေပးစက္မ်ား၊ မီးပူမ်ားႏွင့္ ေရေႏြးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ပူေသာအရာဝတၱဳမ်ားကို ထိေတြ႕ျခင္းမွ ျဖစ္ေသာ အပူေလာင္ျခင္းမ်ား။

··

ေအးေအာင္ထားၿပီး အေသအခ်ာ ေရာေႏွာေစ၍ ေရပိုက္ေခါင္းကို ေအးေအာင္ထားၿပီး

ဓါးမ်ား၊ ကတ္ေၾကးမ်ား၊ မွန္မ်ားႏွင့္ အျခား ခြ်န္ေသာအရာဝတၱဳမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
ျပတ္ရာမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ရာမ်ား။

ေရအပူခ်ိန္ကို မွ်တေနေအာင္ထားပါ။
ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမွီေသာေနရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ထားပါ။

အိပ္စက္ရန္ အႀကံဥာဏ္မ်ား
··

မာေက်ာသည့္ အရာဝတၱဳမ်ား သို႔မဟုတ္ ခြ်န္ေသာအစြန္းမ်ားတို႔ႏွင့္ တိုက္မိျခင္း။
ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အပူေလာင္ျခင္းမ်ား။

··

··

··

အိမ္တြင္

သင့္ကေလးသည္ ကေလးကုတင္ေပၚမွ စတင္၍ ထြက္ေကာင္း ထြက္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
သင့္ကေလးအား ကုတင္ သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ရွိ ေမြ႕ယာေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အခ်ိန္တန္ေကာင္း

··

သင့္ကေလး၏ အသက္အရြယ္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

တန္ၿပီျဖစ္သည္။

··

သန္႔ရွင္းေရးသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ပိုးမႊားသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား အပါအဝင္

··

အသက္ 9 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအတြက္ နံရံကပ္အိပ္စင္မ်ားကို သံုးရန္ မတိုက္တြန္းပါ။

··

ေရအိမ္သာကို သင့္ ကေလး စိတ္ခ်လက္ခ် ရွာႏုိင္ရန္ ညမီးမ်ားကို တပ္ဆင္ေပးထားပါ။

··

ခန္းဆီးႏွင့္လိုက္ကာႀကိဳးမ်ားကို လက္လွမ္းမမီေသာ ေနရာတြင္ လံုၿခံဳသည့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္

အဆိပ္အေတာက္ အားလံုးကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္း မမွီေသာ ေနရာ၌ ထားပါ၊ ၾကမ္းျပင္မွ 1.5
မီတာျမင့္ေသာ ဘီရို၌ ကေလးမဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ေသာ့ခတ္၍ထားလွ်င္ ပိုေကာင္းပါသည္္။
··

နိမ့္ေသာ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ားတြင္ မကြဲမရွႏိုင္ေသာမွန္ သို႔မဟုတ္
အကြဲခံေသာ ဖလင္ျပားမ်ားကို သံုးပါ။ မွန္တံခါးမ်ား သို႔မဟုတ္ ဆြဲတံခါးမ်ားေပၚတြင္

လံုၿခံဳစြာ ထားသိုပါ။

ကေလး၏အရပ္အျမင့္ေနရာေလာက္၌ အေရာင္ေတာက္ပသည့္ ကပ္ခြာမ်ားကို
ကပ္ထားျခင္းအားျဖင့္ အျမင္ပိုင္းကို တုိးခ်ဲ႕ေပးထားပါ။
··

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အစြန္းမ်ားတြင္ အခုအခံတပ္ထားပါ။
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စပ္စုၿပီး အႏိုင္မခံအရႈံးမေပး

1½ - 3½ ႏွစ္
ကစားရာေနရာ၌
··
··

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အတြက္ အေထြေထြ

ၾသစေၾတးလ် စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး သင့္ကေလး၏ အသက္အရြယ္၊ အရြယ္အစား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္
တို႔ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကစားစရာ ကိရိယာမ်ားကိုသာ ဝယ္ပါ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္ပါ။

အႀကံဥာဏ္မ်ား

ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ပန္းၿခံေေထာင့္စြန္းႏွင့္ ၿခံတိုင္မ်ား အပါအဝင္အႏၱရာယ္မ်ားမွ

1.

သင့္တြင္ လက္ရွိအသံုးဝင္ေသာ အေရးေပၚ အသက္ကယ္နည္းျဖစ္သည့္

2.

အေရးေပၚကိစၥ၌ သံုးရန္ သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းတြင္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို

3.

အရိပ္ရွိၿပီး ယာဥ္ထြက္လမ္းေၾကာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အႏၱရာယ္ တစ္ခုခု

အေဝးတြင္ ကစားကြင္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကစားစရာအခန္းငယ္မ်ားကို တပ္ဆင္ပါ။

CPR/ေရွးဦးသူနာျပဳ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား တတ္ေအာင္လုပ္ပါ။

ကစားကြင္းကိရိယာ ေအာက္ႏွင့္အနားတြင္ အနည္းဆံုး 30 စင္တီမီတာ အနက္ရွိေသာ
ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ခုန္၍အက်ေကာင္းေသာေနရာ(ဥပမာ- သားေရျပား) ကို လုပ္ထားၿပီး

ထည့္းထားပါ။

ထိန္းသိမ္းထားပါ။
··

ကစားစရာ အားလံုးမွ ခုန္ခ်၍ က်လာမည့္ အျမင့္သည္ 1.5 မီတာထက္ နည္းသင့္သည္။

မရွိသည့္ေနရာတြင္ သင့္ကေလးအတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ ကစားစရာ ေနရာ တစ္ခုကို

··

တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ကစားေနသည့္အခါ သင့္ကေလးမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

လုပ္ေပးပါ။

··

30 စင္တီမီတာထက္နက္ေသာ ေရကူးကန္မ်ားႏွင့္ ေရေႏြးစိမ္ကန္မ်ား အားလံုးကို အႏၱရာယ္ကင္း
အကာအရံမ်ား တပ္ဆင္ထားရသည္။ အကာအရံမ်ားႏွင့္ ဂိတ္တံခါးမ်ား ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း

4.

အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ား အနီးရွိ ကေလးမ်ားအား အၿမဲတမ္း ႀကီးၾကပ္ေပးပါ။

5.

သင့္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ကစားစရာအရုပ္မ်ားကိုသာ
ဝယ္ပါ။

ေသခ်ာေစရန္ ပံုမွန္ စစ္ေဆးၿပီး ထိန္းသိမ္းထားပါ။
··

6.

သင့္ကေလးအား ဦးထုပ္ႏွင့္ အက်ီလက္ရွည္ကို ဝတ္ေစၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာ

··

ေျပာျပပါ။

သံုးဘီးတပ္စက္ဘီး၊ စကူတာ၊ စက္ဘီး၊ ရိုလာျပားမ်ား၊ စကိတ္ဘုတ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဘီးတပ္

7.

ကိရိယာတစ္ခုခုကို စီးသည့္အခါ သင့္ ကေလးသည္ မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားၿပီး ၿမဲၿမံသည့္

အိပ္ခန္းေနရာ အျပင္ဖက္၌ မီးအခ်က္ျပကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ပါ၊ ၎တို႔အား
စစ္ေဆးသည့္ခလုတ္အား ႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လစဥ္ စစ္ေဆးပါ၊ ဓါတ္ခဲကို ႏွစ္စဥ္ လဲေပးပါ။

ဦးထုပ္အမာတစ္လုံးကို ဝတ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ
··

ေကာင္းေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစ။ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း သေကၤတမ်ားကို
လုိက္နာပါ၊ လမ္းကို မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၌ ျဖတ္ကူးရန္ ဆုံးျဖတ္ပုံမ်ားကုိ

ေနေလာင္ကာလိမ္းေဆးကို သံုးပါ။

ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္သည့္ မီးအခ်က္ျပ ကိရိယာမ်ားသည္သာ လူ႔အသက္ကို
ကယ္တင္သည္။

ယာဥ္ထြက္လမ္းေၾကာင္း၊ လူေလွ်ာက္လမ္းေၾကာင္း၊ လမ္းမ သို႔မဟုတ္ ကားရပ္နားရာေနရာတြင္
ကေလးမ်ာအား မကစားပါေစႏွင့္။

အျပင္ ထြက္သြားလာျခင္း
··

အေနာက္ဖက္ မ်က္ႏွာမူေသာ သို႔မဟုတ္ အေရွ႕ဖက္ မ်က္ႏွာမူေသာ ကေလး ကားထုိင္ခုံကို
သင့္ကေလး ကန္႔သတ္အရြယ္အစား ထက္ေက်ာ္၍ ႀကီးျပင္းလာသည့္ အခ်ိန္မတုိင္မီအထိ
သံုးပါ။

··

ကားထဲတြင္ သင့္ကေလးအား ႀကီးၾကပ္မႈမရွိဘဲ မည္သည့္အခါမွ် မထားပါႏွင-့္ အေသးအဖြဲ
သြားယူစရာရွိသည့္တိုင္ေအာင္ သင္ႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္း ေခၚသြားပါ၊ ။

··

ေရအႏၱရာယ္ကို သတိထားပါ- ေရ စင္တီမီတာ အနည္းငယ္ရွိေသာ မည္သည့္အရာမဆို
ေရနစ္မည့္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္၊ ေရေျမာင္း၊ ေရကာတာ၊ ေရကူးကန္၊ ေရပန္း၊ ငါးကန္၊ ေရးပံုး၊
တိရစာၦန္ေရဖလားႏွင့္ ဘီးတပ္အမႈိက္ပံုးမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ေရအနီးတြင္
ကစားေနသည့္အခါ မည္သည့္အခါမွ် မ်က္စိေအာက္မွ လႊြတ္မထားပါႏွင့္။

··

လမ္းမအနီးတြင္ သင့္ကေလး၏လက္ကို အၿမဲတမ္းကိုင္ထားပါ၊ သူတို႔အား ေဘးကင္းေသာ
လမ္းသြားျခင္းဆုိင္ရာ အျပဳအမူမ်ားျဖစ္သည့္ ‘ရပ္၊ ၾကည့္၊ နားေထာင္ ႏွင့္ စဥ္းစား’ စသည္တို႔ကို

ကေလး ကားထိုင္ခံုမ်ား၊ ေရကူးကန္ႏွင့္ ေရေႏြးစိမ္ကန္ အကာအရံ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အပါအဝင္

စတင္သင္ၾကားေပးပါ။

ဤအခ်က္အလက္စာရြက္ပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုအေသးစိတ္က်သည့္
အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ www.kidsafevic.com.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
Kidsafe Victoria
မိခင္ေမြးဖြားဆိုင္ရာႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 24 နာရီ

9251 7725

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး လိုင္း အဆိပ္အေတာက

13 22 29

ေရွးဦးသူနာျပဳ သင္တန္းအတြက္ St John Ambulance

ဖုန္းလိုင္း
ကေလးကားထုိင္ခုံ ေရြးရန္ႏွင့္အသံုးျပဳရန္

1300 360 745

1300 360 455

Raising Children Network

အႀကံဥာဏ္အတြက္ VicRoads
သံုးစြဲသူ ေရးရာမ်ား ဗစ္တိုးရီးယား

13 11 26

အခ်က္အလက္ စင္တာ

www.raisingchildren.net.au
1300 364 894

ကေလးထိန္းေက်ာင္းေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ဖုန္းလိုင္းဗစ္တိုးရီးယား

132 289

ေထာက္ခံသ-ူ

www.lsv.com.au
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