
မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးၾကီးအခ်က္အလက္မ်ား

အကယ္၍ ေအာက္ပါတို ့ကို သင္က်ဴးလြန္ပါက  
ဥပေဒကို ခ် ိဳးေဖာက္ရာက်ပါလိမ့္မည္ -

• ကေလးငယ္သည္ မိခင္ႏို ့ကို ေသာက္သံုးေနသည့္အတြက္ 
ကေလးငယ္အားေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းအား ျငင္းပယ္ျခင္း သို ့မဟုတ္ ေနရာမေပးျခင္း

• ကေလးငယ္က ေစာင့္ေရွာက္မွဳကို စတင္ခံယူစဥ္ ၄င္း၏မိခင္အား 
မိခင္ႏို႔ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးျခင္းမျပဳရန္ အဟန္႔အတားျပဳျခင္း

• သင့္ေနရာ ပရ၀ဏ္တြင္ မိခင္တစ္ခုအား  
မိခင္ႏို႔ခ် ိဳတိ္ုက္ေကၽြးခြင့္မျပဳျခင္း သို ့မဟုတ္ ႏို႔ညွစ္ခြင့္မျပဳျခင္း

• ကေလးငယ္အား ယင္းမိခင္၏ ညွစ္ထုတ္ထားေသာ ႏို  ့
ကိုတိုက္ေကၽြးရန္ ျငင္းဆန္ျခင္း သို ့မဟုတ္

• ကေလးငယ္ႏွင့္ မိဘတို ့သည္ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မွဳေအာက္တြင္
ရွေိနစဥ္ မိခင္မွ ကေလးအား မိခင္ႏို ့ဆက္လက္ တိုက္ေကၽြးရန္ 
ခက္ခဲေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

သင့္၀န္ေဆာင္မွဳအား “မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္  
ဆန္ ့က်င္ဘက္မျဖစ္ေစသည့္” အၾကံျပဳခ်က္အခ် ိဳ ့

• မိဘမ်ားအား ဦးစြာပထမ သင္ မိခင္
• ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းကို အားေပးေၾကာင္း ေျပာပါ။
• မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြး သို ့မဟုတ္ ညွစ္ထုတ္လိုေသာ မိခင္မ်ားအတြက္ 

သင့္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေနရာ သို ့မဟုတ္ ေဂဟာတြင္ 
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမည့္ ေနရာတစ္ခုရွပိါေစ။

• သူမရဲ့ကေလးအတြက္ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳခ်န္ထားလိုေသာ မိခင္အား 
အေကာင္းျမင္ေပးပါ။

သင့္၏ အားေပး ေထာက္ခံမွဳသည္ ကေလးငယ္တစ္ဦး 
ေစာင့္ေရွာက္မွဳကိုစတင္ခံယူစဥ္ ၄င္းကေလးငယ္အား 
မိခင္ႏို ့ခ် ိဳ ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးလိုေသာ မိခင္တစ္ဦးအဖို ့ 
ထူးျခားမွဳၾကီးတစ္ခု ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 
ယင္းမိခင္က ၄င္း၏ကေလးအား မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္  
သင္ သူမကို အားေပးေနေၾကာင္း သိရွပိါက သူမကို မိခင္ႏို  ့
ခ် ိဳဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရန္ သင္ကူညီရာ ေရာက္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူတစ္ဦး အေနျဖင့္  
မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးေနေသာ မိခင္မ်ားကို သင္မမွ်မတ မဆက္ဆံရပါ။  
မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးခြင့္ကို ACT မမွ်မတဆက္ဆံေရး အက္ဥပေဒ  
1991 အရ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ေန ့ဘက္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊  
လိုအပ္သည့္အခ်နိ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအိမ္တြင ္
ထားရွေိစာင္ေရွာက္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  
တို႔ အပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳ 
ေထာက္ပံ့သူတိုင္းသည္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ အက် ံဳး၀င္သည္။ 
၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းသည္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္ 
မွဳျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ 
၀န္ေဆာင္ မွဳျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္အကူအအညီ သင္လိုအပ္ပါက -  
ၾသစေၾတးလ် မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့အစည္းမွ ေအာက္ပါအမည္ရွ ိ 
လက္ကမ္းစားေစာင္ကို သင္ ေဒါင္းလုတ္ဆြယဲူႏိုင္ပါသည္ -  
www.breastfeeding.asn.au မွတဆင့္ “A Caregiver’s Guide to the 
Breastfed Baby” ။

ဤလက္ကမ္းစားေစာင္တြင္ ညွစ္ထုတ္ထားေသာ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳမ်ားကို မည္ကဲ့သို ့ 
သိုေလွာင္၊ကိုင္တြယ္ျပီး ကေလးငယ္မ်ားကို တိုက္ေကၽြးရမည္ ဆိုသည္မ်ားကို 
ရွင္းျပထားသည္။ၾသစေၾတးလ် မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့အစည္းတြင္ 
မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ၄င္းတို ့သိလိုသမွ်ကို 
ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ေသာ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အၾကံေပးမ်ားရွ ိ ွ ိျပီး 
မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ် ိဳးမ် ိဳးအတြက္ 
အခ်က္အလက္မ်ားပါရွေိသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္းရွသိည္။

သင့္၀န္ေဆာင္မွဳအား မိခင္ ႏို ့တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အညီျဖစ္ေ 
စသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
ေအာက္ပါတို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ -

ၾသစေၾတးလ် မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့အစည္း
အကူအညီလိုင္းနံပါတ္ - 1800 686 268
စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မွဳ - 13 14 50
အီးေမးလ္ - info@breastfeeding.asn.au
အင္တာနက္ - www.breastfeeding.asn.au
သင့္အရပ္သံုးဘာသာစကားျဖင့္ မိခင္
ႏို  ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းအခ်က္အလက္စာေဆာင္မ်ား၊ မိခင္
ႏို ့တိုက္ေကၽြးေရး ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို (02) 
6162 2716 ကိုဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ရ ရွႏိိုင္ပါသည္။



သင့္ကေလးသူငယ္၀န္ေဆာင္မွဳ ေထာက္ပံ့သူသည္ -
• သင့္ကေလးက မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးခံေနရသည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ 

ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္မွဳခံယူရန္ ေနရာတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ျငင္းဆန္၍ 
မရ သို ့မဟုတ္ သင့္အား ေနရာတစ္ခုမေပး၍ မရပါ။

• သင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မွဳစတင္ခံယူေနစဥ္ သင့္အား မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတက္ေကၽြးျခင္းကို 
ရပ္တန္ ့ ခိုင္း၍ မရပါ။

• ပရ၀ဏ္အတြင္း မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးခြင့္ျပဳရမည္ သို ့မဟုတ္ မိခင္ႏို  ့
ညွစ္ထုတ္ခြင့္ျပဳရမည္။

• သင့္ကေလးအား ညွစ္ထုတ္ထားေသာ မိခင္ႏို ့ ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းကို ျငင္းဆန္၍ 
မရပါ သို ့မဟုတ္

• သင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မွဳကိုခံယူေနစဥ္ သင့္အား မိခင္ႏို  ့
ခ် ိဳဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရန္ သို ့ မဟုတ္ ညွစ္ထုတ္ထားေသာ မိခင္ႏို ့ 
ကိုတိုက္ေကၽြးရန္ အားေပးတိုက္တြန္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

• မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးခြင့္ကို ACT မမွ်မတဆက္ဆံေရး အက္ဥပေဒ 1991 အရ 
အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ ေန ့ ဘက္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ လိုအပ္သည့္အခ်နိ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအိမ္တြင္ထားရွေိစာင္ေရွာက္ေရး၊ သို႔မဟုတ္ 
အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတို႔ အပါအ၀င္ ဤဥပေဒအား ကေလးသူ
ငယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတိုင္းသည္ လိုက္နာရပါမည္။ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းသည္ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
အျမတ္အစြန္းအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း 

လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးသည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိစတင္ခံယူစဥ္ သင့္ကေလးငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ သင့္ကေလးအား မိခင္ႏို႔ခ်ဳဆိက္လက္တုိက္ေကြ်းျခင္းအား 
အကူအညီေပးရန္ သင္သည္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရပါမည္။

ၾသစေၾတးလ််မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ် းျခင္းအဖြ ဲ႔အစည္း (ABA) ဝဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ၾသစေၾတး
လ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအဖြ ဲ႔အစည္း၏ လက္ကမ္းစားေစာင္ “A Caregiver’s Guide to 
the Breastfed Baby” အား သင္ေဒါင္းလုတ္ဆြယဲူႏိုင္ပါသည္။ ဤလက္ကမ္းစားေစာင္တြင္ 
ညွစ္ထုတ္ထားေသာ မိခင္ႏို ့ ခ် ိဳမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ ့ သိုေလွာင္၊ကုိင္တြယ္ျပီး 
ကေလးငယ္မ်ားကို တိုက္ေကၽြးရမည္ ဆိုသည္မ်ားကုိ ရွင္းျပထားသည္။ၾသစေၾတးလ် 
မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့အစည္းတြင္ မိခင္မ်ားႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား 
၄င္းတို ့သိလုိသမွ်ကို ကူညီေျဖၾကားေပးႏိုင္ေသာ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အၾကံေပးမ်ား 
ရွ ိျပီး မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေခါင္းစဥ္အမ် ိဳးမ် ိဳးအတြက္ 

အခ်က္အလက္မ်ားပါရွေိသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္းရွသိည္။

သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ သင့္ေတာ္မည့္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သင္မိခင္ ႏို  ့
ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးႏိုင္သည္။ 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေ ရး၀န္ေဆာင္မွဳကို 
သင္ရယူေနသည့္အခ်နိ္ အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
သင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္မွဳခံယူေနစဥ္အတြင္း သင့္ကေလးကို 
မိခင္ႏို ခ့် ိဳဆက္လက္တိုက္ေကၽြးႏိုင္သည္ သို ့မဟုတ္ 
ညွစ္ထုတ္ထားေသာမိခင္ႏို ့ကို တိုက္ေကၽြးႏိုင္သည္။

သင္မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ သင့္အား 
ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳေပးသူတစ္ဦးမွ 
မမွ်မတဆက္ဆံပါက တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္ ့ က်င္ရာေရာက္သည္။

သင့္မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးရန္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္ပါက သို  ့
မဟုတ္ သင္မမွ်မတဆက္ဆံခံရသည္ဟု ထင္ပါက 
ေအာက္ပါတို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ -  
ACT လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

ဖုန္း - (02) 6205 2222

စကားျပန္၀န္ေဆာင္မွဳ - 13 14 50

အီးေမလ္း - human.rights@act.gov.au

အင္တာနက္ - www.hrc.act.gov.au

သင့္၀န္ေဆာင္မွဳအား မိခင္ႏို ့ တိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အညီျဖစ္ေစသည့္ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကိုဆက္သြယ္ပါ -
ၾသစေၾတးလ် မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့အစည္း
အကူအညီလုိင္းနံပါတ္ - 1800 686 268
စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မွဳ - 13 14 50
အီးေမးလ္ - info@breastfeeding.asn.au
အင္တာနက္ - www.breastfeeding.asn.au
သင့္အရပ္သုံးဘာသာစကားျဖင့္ မိခင္ႏိ ု ့ ခ် ိဳတုိက္ေကၽြးျခင္းအခ်
က္အလက္စာေေစာင္မ်ား၊ မိခင္ႏိ ့ု တုိက္ေကၽြးေရး ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ (02) 6162 2716 ကုိဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ရ 
ရွႏိိင္ုပါသည္။

မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
မိဘမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား


