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ဤစာအုပ္ငယ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ရယူထားပါသည္ - 

မိခင္နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သုေတသန

အမ် ိဳးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ သုေတသန ေကာင္စီ၊ 
ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္အားနို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳ လမ္းညႊန္('()'!

'()( ခုနွစ္ ၾသစေၾတးလ် တစ္မ် ိဳးသားလုံးဆုိင္ရာ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္အားမိခင္ႏို ့ 
ခ် ိဳတုိက္ေကၽြးမွဳ စစ္တမ္း

ၾသစေၾတးလ် မိခင္နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း အဖြ ဲ ့အစည္း

ၾသစေၾတးလ် မိခင္နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္း အဖြ ဲ ့အစည္း အၾကံေပး စစ္တမ္းမ်ား
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အညႊန္းႏွင့္ ရင္းျမစ္ အခ်က္အလက္မ်ား

9---- -ကၽြန္မဘာကို ေမွ်ာ္လင့္ရမည္နည္း။

:- -မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးမွဳသည္ ဘာကိုေထာက္ပံ့ေပးသနည္၊၊

;- --ကၽြန္မကေလးကိ္ု အၾကိမ္ေရ မည္မွ် နို႔ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေပးသင့္ပါသ
နည္း။

<  ကေလးကို နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးရန္ မည္သည့္ 
အေနအထားမ် ိဳးထားသင့္သနည္း

))  ကၽြန္မထံတြင္ နို ့အလံုအေလာက္ရွသိည္ မရွသိည္ကို ကၽြန္မ 
ဘယ္လိုသိနိုင္ပါသနည္း

)'  သင့္ကိုယ္သင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

):  ႏို ့ျမတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

)=  သင့္ရင္သားမ်ား သို ့မဟုတ္ နို ့သီးေခါင္းမ်ား နာက်င္ေနပါက 
လိုက္နာသင့္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

)>  မိခင္နို႔ခ်ဳညိစ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ သိုေလွာင္ျခင္း

'( အျပင္ထြက္ျပီး ဟိုဟိုဒီဒီသြားျခင္း

''  သင့္ကေလး ကိုယ္အေလးခ်နိ္

'?  မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ 
ေနာက္ထပ္ပိုမိုသိ ရွနိိုင္သနည္း။

'9  ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား

'=  မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေထာက္အကူရရွရိန္ 
မည္သူကို ေခၚဆိုရမည္နည္း။

'>  ထိပ္ဆံုးမွ ဦးေဆာင္ေနေသာ မိခင္နို ့တိုက္ေကၽြးေရး 
အခ်က္အလက္ ရင္းျမစ္

?(  ၾသစေၾတးလ် မိခင္နို ့တိုက္ေကၽြးျခင္း အဖြ ဲ ့အစည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး

?)  အသင္း၀င္ရန္ ေဖာင္ပံုစံ
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မဂၤလာပါ။ ကၽြန္မက အသက္ < ပတ္ ရွ ိျပီျဖစ္တဲ့ @%&&A26 ေလးရဲ ့ 
ပူပူေႏြးေႏြးမိခင္တစ္ဦးပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ' လ အတြင္းမွာ ကၽြန္မရဲ ့ဘ၀ 
ဘယ္ေ၊၊တာင္ေျပာင္းလဲသြားသလဲဆိုတာကို ကၽြန္မ မယံုၾကည္နိုင္ေသးပါ
ဘူး။ကၽြန္မအကူအညီလိုေနေလာက္ေအာင္ ကေလးေမြးဖြားတာနဲ  ့
ပတ္သက္ျပီး အျခားက်န္အရာေတြကို မစဥ္းစားနိုင္ေလာက္ေအာင္ 
ဘာေၾကာင့္အရမ္းကို စိုးရိမ္စိတ္ေတြမ်ားေနရလဲဆိုတာကို ကၽြန္မခု 
သိခ်င္ေနဆဲပါ။တစ္ေယာက္ေယာက္က ခ်က္ျပဳတ္တာ၊ သန္ ့ 
ရွင္းတာ၊ေလွ်ာ္ ဖြတ္တာ၊ကုန္စိမ္းေတြ အ၀ယ္ထြက္တာနဲ ့ 
အေထြေထြအိမ္မွဳကိစၥေတြကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုရင္ 
သိပ္ေကာင္း မွာပဲ။ဒီအလုပ္ေတြအားလံုးဟာ အိပ္ခ်င္စိတ္ေၾကာင့္ 
ကၽြန္မဦးစားေပးလုပ္လိုတဲ့ စာရင္းထဲမွာ 
ေအာက္ဆံုးကိုေရာက္သြားပါေတာ့ တယ္ရွင္။ 

အိမ္ရဲ့အျပင္မွာ အျမဲအခ်နိ္ျပည့္ အလုပ္လုပ္လာခဲ့တဲ့ ကၽြန္မအတြက္ 
ခုအိမ္မွာ အခ်နိ္ျပည့္ေနေနရတဲ့အခါမွာေတာ့ 
ေျပာင္းလဲမွဳၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး စိတ္မသက္သာစရာပါပဲ။ဒီအရာဟာ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳရယ္နဲ ့ ကၽြန္မလုပ္ေနတာေတြမွန္ပါရဲ့လားဆိုတဲ့ 
အစဥ္အျမဲသိခ်င္စိတ္နဲ ့ဒြန္ တြ ဲျပီးေတာ့လာတာပါ။ကၽြန္မ အရာရာကို 
စနစ္တစ္ခုနဲ ့အစီအစဥ္တက် လုပ္ထားျပီးကေလးရဲ့လွဳပ္ရွားမွဳတိုင္းကို 
ကၽြန္မခန္ ့မွန္းနိုင္ျပီလို ့ထင္တဲ့အခါမွာတင္ပဲ 
သူမဟာအျမဲေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ 

အရာရာဟာ ပိုမိုလြယ္ကူလာပါျပီ။အိမ္ရဲ့အျပင္ဖက္ကိုထြက္ျပီး 
အျခားမိခင္အသစ္စက္စက္ေတြနဲ ့ေတြ ့ဆံုရတာဟာအရမ္းကို 
ေကာင္းပါတယ္။ကၽြန္မရဲ့ ခုလတ္တေလာခ်နိ္ထိ အေတြ ့အၾကံဳကို 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အရာရာဟာ ကၽြန္မေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သလိုမဟုတ္ပါ
ဘူး။ကၽြန္မ ဘယ္ေလာက္ ပင္ပန္းသလဲဆိုတာ ဒါမွမဟုတ္ 
အေၾကာင္းေရေရရာရာမ ရွပိဲ ရုတ္တရက္ 
မ်က္ရည္ေတြက်လာတာေတြဆိုတာကို ကၽြန္မမရိပ္စားမိခဲ့ပါဘူး။ကၽြန္မရဲ့ 
ရင္ခြင္ထဲမွာ လွပတဲ့ကၽြန္မကေလးေလး ကိုသိပ္ထားရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မ
ဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရႊင္ေနခဲ့ရသလဲဆိုတာ၊ဒီကမၻာမွာ 
အျခားဘယ္အရာကမွ ကၽြန္မအဖို ့ အေရးမပါေတာ့ဘူးဆိုတာကိုလည္း 
ကၽြန္မ မသိခဲ့ပါဘူး။

မိခင္အသစ္စက္စက္ေတြမွာ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာအေပၚ အၾကံဥာဏ္ေတြ 
အမ်ားၾကီးရွတိယ္ဆိုတာ ကၽြန္မသိေပမယ့္ ကေလးေတြနဲ ့ 
ပတ္သက္လာရင္ အိပ္စက္တာကေနစျပီး နို ့ ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးတဲ့အထိ 
လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အေၾကာင္းအရာတိုင္းလိုလိုအတြက္ 
အခ်က္အလက္ေတြနဲ ့ အကူအညီေတြရနိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္မ 
ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားလိုပါတယ္။ေမးသာေမးၾကပါ။

ကံေကာင္းၾကပါေစရွင္။
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ကၽြန္မဘာကို 
ေမွ်ာ္လင့္ရမည္နည္း။
 ● နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳသည္ သဘာ၀အရျဖစ္ေသာ္လည္း 

မိခင္တစ္ဦးအတြက္ အနည္းဆံုး သင္ယူေလ့က်င့္ရန္ 
လိုအပ္ေသးသည့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ က်န္းမာသည့္ 
ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားသည္ ၄င္းတို ့ေမြးဖြားျပီးခ်က္ခ်င္း မိခင္၏ 
ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ ထိေတြ ့လိုက္ပါက မည္သည္ကို ျပဳလုပ္ရမည္ 
ဆိုသည္ကို ဗီဇစိတ္အရ အလုိေလ်ာက္သိ ရွ ိၾကပါသည္။ 
အခ် ိဳအ့မ် ိဳးသမီးမ်ားသည္ ပထမဆံုးေန ့မွာပင္ ကေလးငယ္ကို 
လြယ္ကူစြာ မိခင္နို႔ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးနိုင္ၾကျပီး 
ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွေိသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ 
အခက္အခဲေတြ ့ၾကပါသည္။

 ● ေမြးဖြားျပီးေနာက္ မိခင္တစ္ဦးသည္ မၾကာခဏ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း ႏွင့္ ဟိုမုန္းဓာတ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားေၾကာင့္ 
စိတ္ခံစားမွဳမ်ားရွတိတ္သည္။ယင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္သင္ေတြး 
ထားခဲ့သည့္ မိခင္တစ္ဦးက သူမ၏ ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ နို ့ 
ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေနသည့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ဆန္ လွပေသာ 
အေတြးပံုရိပ္မ်ားကဲ့သုိ ့မဟုတ္ပါ။

 ● အကယ္၍ ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳသည္ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သည့္အတိုင္း
မဟုတ္ပါက မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ အခ် ိဳ ့လုပ္ရန္ 
ထိုက္သင့္ေသာအရာမ်ားကဲ့သို ့ပင္အခ်နိ္ယူျပီးအေလ့အက်င့္ျပဳပါ။

 ● ျပႆနာမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။ 
အကူအညီရယူနိုင္ပါသည္။

 ● ႏိ ့ုခ် ိဳတုိက္ေကၽြးမွဳသည ္လက္ေတြ႔ကၽြမး္က်ငမွ္ဳတစခ္ျုဖစသ္ည္အ့ားေလ်ာ္ 
စြာ မခိငန္ို႔ခ် ိဳသာတုိက္ေကၽြးေသာ အျခားမခိငမ္်ားနွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပျ္ခငး္သည ္အကူအညျီဖစေ္စပါလိမ္မ့ည။္



:

မိခင္ႏို ့တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ 
ဘာကိုေထာက္ပံ့ေပးသနည္း

ကေလး

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ကေလးအသက္ ပထမ = လအတြင္း 
လိုအပ္သည့္ အစားအစာႏွင့္ ေရဓာတ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို 
တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေသာ ပဋိဇီ၀ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖင့္ 
ေရာဂါကို ခုခံႏိုင္စြမ္းကို ေထာက္ပံေပးပါသည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳမတိုက္ေကၽြးေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါဆိုးက် ိဳး
မ်ားရနိုင္ေျခအလားအလာရွပိါသည္။

 B အစာအိမ္ႏွင့္ အူသိမ္ေရာင္ျခင္း၊ 
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာႏွင့္ နားဖက္ဆို္င္ရာ 
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၀င္ေရာက္ျခင္း စသည့္ အျဖစ္မ်ားသည့္ 
ေရာဂါမ်ားျဖစ္နိုင္သည္။

 B ကေလးအိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ရုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္းလကၡဏာစု

 B ကိုယ္အေလးခ်နိ္မ်ားျခင္းႏွင့္ အ၀လြန္ျခင္း

 B မွတ္ဥဏ္အရည္အေသြး နိမ့္ပါးျခင္း

“ကၽြန္မကေတာ့ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းဟာ သဘာ၀က်က် လာတာ လို ့ 
ပဲျမင္ပါတယ္။ကၽြန္မကေလးနဲ ့ကၽြန္မဟာ အစပိုင္းမွာ တြယ္ကပ္မွဳနဲ ့ 
ပတ္သက္ျပီး ျပႆနာရွခိဲ့ပါတယ္။။ကၽြန္မသက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ဖို ့နဲ ့ 
ပံုမွန္အေျခအေနျပန္ျဖစ္ဖို ့ အခ်နိ္အနည္းငယ္ၾကာခဲ့ပါတယ္။



=

မိခင္

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ မိခင္၏က်န္းမာေရးကို 
ကာကြယ္ေပးသည္။မိခင္ႏို ့ခ် ိဳမတိုက္ေကၽြးသည့္မိခင္မ်ားမွာ 
ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာတို ့ 
ျဖစ္နိုင္ေခ်အလားအလာ ပိုမ်ားပါတယ္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ သားအိမ္အား 
ကိုယ္၀န္မေဆာင္ခင္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္ေစျပီး 
ကိုယ္အေလးခ်နိ္က်ဆင္းမွဳကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ဓမၼတာျပန္လာသည့္ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း 
ေနွာင့္ေႏွးေစသည္။

 ● မိခင္ႏို ့တစ္မ် ိဳးတည္းကိုသာ တိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ 
ပဋိသေႏၶတားေသာေဆးအျဖစ္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

လူ ့ေနမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္း

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ အစားအစာရင္းျမစ္မ်ား၊ေလာင္စာဆီ
မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္မ်ားကို သက္သာေစသည္။

 ● မိခင္ႏို ့မတိုက္ေကၽြးထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားပိုလိုအပ္သည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳအစားထိုးအစာမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားသည္ 
ကုန္က်စားရိတ္မ်ားေသာ္လည္း မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ 
သက္သာေခ်ာင္ခ်ေိစျပီး အခမဲ့ျဖစ္သည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိ္ဳတိုက္ေကၽြးျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္
စီးေစမွဳမရွပိါ(အညစ္အေၾကးမ်ားမရွ ိ၊ဓာတုပစၥည္းမ်ားမလႊတ္)။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳမတိုက္ေကၽြးေသာမိခင္မ်ားသည္ ေရရွည္တြင္ 
က်န္းမာေရးေ စာင့္ေရွာက္မွဳဆိုင္ရာ ကုန္က်စားရိတ္ပိုမ်ားသည္။

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳမတိုက္ေကၽြးထားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ မိခင္မ်ားသည္ 
ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုမိုေစာင့္ေရွာက္ရသည့္အတြက္ အလုပ္မွ 
နားခ်နိ္ပိုယူရသည္။



;

ကၽြန္မကေလးကိ္ု အၾကိမ္ေရ မည္မွ် 
နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေပးသင့္ပါသနည္း။
 ● သင့္ကေလး ဆာသည့္အခ်နိ္တိုင္း မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေပးျခင္းသည္ 

ေကာင္းမြန္ေသာ နို ့ေထာက္ပံ့မွဳကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 
အျခားျပႆနာမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ 
အဓိကျဖစ္သည္။ဆိုလိုသည္မွာ သင့္ကေလး တစ္ေန ့တာအတြင္းႏွင့္ 
ညဖက္တြင္ ဆာေလာင္မွဳ အရိပ္ေရာင္မ်ားကို ျပသေနပါက 
သင့္ကေလးကို မိခင္ႏို႔ခ် ိ္ဳတိုက္ေကၽြးေပးပါဟု 
ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းအျပင္ ကေလးအား 
၄င္းႏွစ္သက္ရာအခ်နိ္တြင္ ၄င္းအားႏို ့ခ် ိဳေသာက္သံုးေစျပီး 
၄င္းဘာသာ၄င္း ရပ္လိုက္ျခင္းကိုလည္း ဆိုလိုပါသည္။

 ● ကေလးမ်ားသည္ နို ့ခ် ိဳလိုအပ္မွဳ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး 
မတူညီၾကပါ။တစ္ခ် ိဳက့ '9 နာရီအတြင္း )( ၾကိမ္မွ ): 
ၾကိမ္ထိလိုအပ္သကဲ့သို ့ အခ် ိဳက့ = ၾကိမ္မွ > ၾကိမ္ေလာက္သာ 
လိုအပ္ပါသည္။အခ် ိဳက့ ႏို ့ကိုျမန္ျမန္ေသာက္သလို အခ် ိဳက့ 
ေႏွးေႏွးေသာက္ၾကပါသည္။အခ် ိဳက့ ႏို ့ရည္မ်ားကို 
အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ေသာက္ျပီး နားနားေနတတ္သလို အခ် ိဳက့ 
တစ္ခ်နိ္လံုးေသာက္ေနတတ္သည္။

 ● မိခင္ႏိို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေသာကေလးငယ္မ်ားကို အလြန္အကၽြႏံို ့ 
ခ် ိဳမတိုက္ေကၽြးရပါ။ကေလးမ်ားတြင္ ဘယ္အခ်နိ္တြက္ ႏို ့၀ျပီ 
ဆိုသည္ကို သိသည့္ဗီဇအသိစိတ္သည္ ေမြးကတည္းက 
ပါလာျပီးျဖစ္သည္။

 ● ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးမွဳ ပံုစံမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနသည္။ 
သင့္ကေလးလိုအပ္သည့္အတိုင္း သင္က လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ပါ။

 ● လိုအပ္သေလာက္သာ ႏို ့တိုက္ျခင္း

"@6$%& ေလး = ပတ္သားအရြယ္မျပည့္ခင္ေလးမွာ ? ရက္ေလာက္ ကၽြန္မ 
သူ ့ကိုတစ္ခ်နိ္လံုးႏို ့ေတြတိုက္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ 
ရွေိနတဲ့ျပႆနာကို ဘယ္ေတာ့မွ ေက်ာ္လႊားနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို ့ 
ကၽြန္မထင္ခဲ့ေပမယ့္ ရုတ္တရက္ ကၽြန္မကေလးက နို ့ေသာက္တာကို 
တင္းတိမ္လိုက္ျပီး ညဘက္မွာ အခ်နိ္အၾကာၾကီး စအိပ္လာပါေတာ့တယ္။ 
အိုး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ လက္ေဆာင္ပါလဲ။’



>

သင့္ကေလးကို သင့္ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ အသားခ်င္းထိျပီး ခ်ထီားျပီး 
သူ႔ဗီဇစိတ္အရ သူ ့ဘာသာသူ သင့္ကို တြယ္ကပ္ေနေစပါက 
ကေလးသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူ ့ဘာသာသူ ႏို ့ေသာက္ပါလိမ့္မည္။



<

ကေလးကို နို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးရန္ 
မည္သည့္ 
အေနအထားမ် ိဳးထားသင့္သနည္း
 ● သင့္ကေလး ႏို ့ေသာက္ေနသည့္အခါ 

ကေလးသည္သက္ေတာင့္သက္ သာရွေိနသင့္ျပီး နာက်င္တာမ် ိဳး 
မျဖစ္သင့္ပါ။နာက်င္မွဳသည္ ကေလးသည္ မိခင္ရင္သားေပၚတြင္ 
မွန္ကန္စြာ ရွမိေနသည္ကို ညႊန္းသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။

 ● သင့္ကေလး မိခင္ရင္သားေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာရွေိနသည့္အခါ 

 B ကေလးအား မနာက်င္ေစပါ

 B သင့္ကေလးသည္ မိခင္ရင္သားကို ပါးစပ္တြင္ေကာင္းေကာင္းခဲ
ထားနိုင္သည္။

 B သင့္ကေလးနွဳတ္ခမ္းသားေလးမ်ား ေနာက္သို႔ 
အနည္းငယ္ျပန္လန္ေနမည္

 B သင့္ကေလးေမးေစ့နွင့္ သင့္ရင္သား 
ေကာင္းေကာင္းေထာက္ကန္ လွ်က္သားရွေိနမည္။

 B သင့္ကေလးရင္ဘတ္သည္ သင့္ရင္ဘတ္ႏွင့္ 
ေထာက္ကန္ေနမည္

 B သင့္ကေလးႏို ့မ် ိဳခ်သံကို သင္ၾကားေနမည္

 B သင့္ကေလးလွ်ာသည္ ေအာက္သြားဖံုးေရွ ့သို ့ေရာက္ေနျပီး 
ရင္သားကို အုပ္ေနမည္။

ေနရာခ်ေပးျခင္း - နို ့တိုက္ရန္ ေနရာထားျခင္းပံုစံအမ် ိဳးမ် ိဳးရွပိါသည္။ 
အေကာင္း ဆံုးစံျပအေနအထားမရွပိါ။အေနအထားတစ္ခုသည္ 
သင့္အတြက္ အဆင္ေျပသည္ဆိုလွ်င္ သင့္ကေလးနို ့ေသာက္ရာတြင္ 
နာက်င္မွဳရွမိည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းအေနအထားနွင့္ ဆက္သြားပါ။

တြခဲ်ထီားျခင္း - သင့္ကေလးသည္ နို ့ကို ပါးစပ္အျပည့္ 
ရသင့္ပါသည္။ကေလးပါးစပ္သည္ က်ယ္က်ယ္ပြင့္ေနသင့္ျပီး 
ႏွတု္ခမ္းမ်ားသည္ အျပင္ဖက္သို ့ 
လန္ေနသင့္သည္။အသက္ရွဴရာတြင္လည္း လြပ္လြပ္လပ္လပ္ရွသိင့္သည္။



)(

‘ကၽြန္မ အလုပ္ျပီးတဲ့ေနာက္တုိင္း C"23 ေလးဆာေနတဲ့ပုံရပါတယ္။C"23 
ဟာ အခ်နိ္တုိင္း ဂ်ကီ်ေနတယ္လုိ ့ရွင္းျပေပးတဲ့ 
စာအုပ္ငယ္ေလးတစ္အုပ္ကို ဖတ္ခဲ့ျပီးေနာက္ C"23 ဟာ အခ်နိ္တုိင္း 
ဂ်ကီ်ေနတယ္လုိ ့ကၽြန္မသိခဲ့ရပါတယ္။ ။သူမ နို ့ထပ္ေသာက္ခ်င္လို ့ 
ေတာင္းဆုိေနတာျဖစ္တန္ပါတယ္။ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သူမ ပံုမွန္
အေနအထားျပန္ျဖစ္သြားပါတယ္။’



))

ကၽြန္မထံတြင္ နို  ့
အလံုအေလာက္ရွသိည္ မရွသိည္ကို 
ကၽြန္မ ဘယ္လိုသိနိုင္ပါသနည္း။
အမ် ိဳးသမးီအမ်ားအျပားဟာ မခိငန္ိ ့ုခ် ိဳတုိက္ေကၽြးသည္သူ့တုိ ့ ရဲက့ေလးေတြ ႏိ ့ု 
ဘယ္ေလာက္ေသာက္ရသလ ဲဆုိသညႏွ္င္ ့ပတ္သက္ျပးီ စိးုရမိတ္တ္ၾကပါသည။္ႏိ ့ု 
ခ် ိဳရရွမွိဳ နညး္ပါးျခငး္သည ္မခိငႏ္ိ ့ု ခ် ိဳတုိက္ေကၽြးမွဳကုိ ရပတ္န ့္လုိက္သည့္ 
မိခငအ္မ်ားစကုေပးေသာ အေၾကာငး္ျပခ်က္ျဖစပ္ါသည။္သိ ့ုေသာ္ မခိငႏ္ိ ့ု ကုိအလုံ
အေလာက္မထုတ္လုပႏ္ိငုသ္ညဆုိ္သည္အ့ခ်က္သည ္မခိငမ္်ားအတြက္ 
အလြန္ရွားပါးေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္။အနည္းငယ္ေလာက္ေသာ မိခင္မ်ားကသာ 
ခႏၶာေဗဒဆုိငရ္ာ အေၾကာငး္ရငး္မ်ားေၾကာင္ ့မခိငႏ္ိ ့ု 
ခ် ိဳမထတ္ုလုပန္ိငုပ္ါ။

သင့္ကေလး ႏို ့ခ် ိဳအလံုအေလာက္ရရွ ိ မရွ ိ ေသခ်ာေစရန္ ၾကည့္သင့္သည္ 
လကၡဏာရပ္အခ် ိဳ ့မွာ
 ● သင့္ကေလး ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွ ိျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ပါရဲ့လား။
 ● သင့္ကေလး လိုခ်င္သေလာက္ အၾကိမ္မ်ားမ်ား သင္သူ  ့

ကို ႏို ့တိုက္ပါသလား။ တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုး = 
ၾကိမ္ေလာက္တိုက္ပါသလား။

 ● သင့္ကေလး အတြင္းခံထဲတြင္ = ၾကိမ္ေလာက္ အနည္းဆံုး အ၀ါေရာင္ 
ေဖ်ာ့ေဖ်ာ ့၀မ္းအစိုသြားပါသလား သို ့မဟုတ္ တစ္ရက္ကိုတစ္ခါသံုး 
ခပ္ေလးေလး ကေလးအတြင္းခံေတြကို : ၾကိမ္ေလာက္လဲရပါသလား။

 ● သင့္ကေလး ပံုမွန္ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ၀မ္းသြားပါသလား။ အသက္ = 
ပတ္အရြယ္ေအာက္ ကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ '9 နာရီ 
ကာလအတြင္း ?ၾကိမ္ မွ 9ၾကိမ္ထိ ၀မ္းသြားတတ္ပါတယ္။ယင္းအထက္ 
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ၀မ္းသြားသည့္ အၾကိမ္ပိုနည္းပါသည္။

 ● သင့္ကေလး ကိုယ္အေလးခ်နိ္ တက္လာျပီး အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ၾကပ္လာပါသလား။

ပံုမွန္ထက္ ပိုျပီး သင့္ကေလးဂ်ကီ်လာသည့္၊ ႏို႔ေသာက္ခ်င္စိတ္ပိုမ်ားလာသည့္ 
ကာလအခ် ိဳရ့ွလိာပါလိမ့္မည္။ ဤကဲ့သို႔ ေသာကာလမ်ားသည္ သင့္ကေလးရဲ့ 
“ရုတ္ခ်ည္းဆိုသလိုဖြ ံ ့ျဖိဳးလာမွဳ” သို႔မဟုတ္ ‘စားခ်င္စိတ္ တိုးျမင့္မွဳ’ ကို 
ညႊန္းဆိုေနျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို ‘အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာမ်ား ရက္သတၱပတ္’ 
လို ့သင္ ၾကားနိုင္ပါျပီ။ ယခုသိရွရိသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
ေမြးဖြားျပီးေနာက္ အရြယ္ၾကီးထြားလာသည့္ႏွင့္အမွ် ၄င္းတို ့အား နို့ပိုတိုက္ရန္ 
မလိုအပ္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းအခ်နိ္မ် ိဳးတြင္ ကေလးအား 
နို႔ဘူးတစ္ဘူူးေပးထားျခင္းသည္ အလုပ္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသို႔ လုပ္ျခင္းသည္ 
သင့္ကေလးအား မိခင္ႏို ့ခ် ိဳေသာက္သံုးျခင္းကို နည္းသြားေစျပီး သင့္ႏို ့ 
ထုတ္လုပ္မွဳကို ေလ်ာ့ပါးေစသည့္အတြက္ သင့္နို႔ခ် ိဳထုတ္လုပ္ရာတြင္ 
အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္ေစသည္။ အေကာင္းနည္းလမ္းကေတာ့ သင့္ကေလး 
ေတာင္းဆိုသည့္အတိုင္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ျပီး အနည္းငယ္ႏို ့ 
ရက္အနည္းငယ္ လိုသေလာက္သာ အံ၀င္ေအာင္ပို၍တိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
သင့္ကေလး မၾကာခင္ ေနသားျပန္က်သြားပါလိမ့္မည္။.



)'

သင့္ကိုယ္သင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
အခ် ိဳ ့မိခင္မ်ား(နွင့္ ဖခင္မ်ားသည္) ကေလးေမြးဖြားျပီး 
ပထမရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ သို ့မဟုတ္ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ 
စိတ္ခံစားမွဳမ်ား ျပင္းစြာျဖစ္ေပၚေလ့ရွပိါသည္။ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္လွ်င္ပင္ 
ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွဳ၊အထီးက်န္ဆန္မွဳ နွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဟိုမုန္းဓာတ္မ်ား 
လည္ပတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မသက္မသာ 
ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ဤအခ်နိ္မ် ိဳးတြင္ သင့္ကိုယ္သင္ ဂရုစိုက္ရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ အသံုး၀င္ေသာ အၾကံဥာဏ္အခ် ိဳ ့မွာ - 

 ● ကေလးအားမိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေနစဥ္ 
သင့္ကိုယ္ခႏၶာသည္စားထားသည့္ အစားအစာမ်ားကို ပိုျပီး 
ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳေသာ္လည္း ပံုမွန္ထက္ 
သင္ပိုဆာေလာင္လာႏိုင္ပါသည္။ ထူးထူးျခားျခားအစားအစာမ်ားမလို
အပ္ပါ။အဓိက အစာအုပ္စု ငါးခုထဲမွ က်န္းမာေစေသာ 
အစားအစာမ် ိဳးစံုကို ေရြးခ်ယ္စားသံုးပါ။ 

 ● ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်နိ္တိုင္း လွေဲလ်ာင္း၍ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ 
ယင္းကိုပင္ အနားယူေနခ်နိ္အျဖစ္ အသံုးခ်ပါ။

 ● သင့္ကေလးအိပ္ေပ်ာ္သြားသည့္အခါ ျဖစ္နိုင္သည့္ အခ်နိ္တိုင္း 
ခဏတာ အိပ္စက္ပါ။

 ● အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အိမ္အလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ပါ။

 ● အကူညီေပးလာသမွ် လက္ခံရယူပါ။

 ● အကယ္၍ သင့္အိမ္ကို ဧည့္သည္ 
အလြန္အမ်ားအျပားလာေရာက္သည္ကို ျမင္ရသည္မွာ သင့္ကို 
ပင္ပန္းေစသည္ဟု ထင္လွ်င္ ၾကိဳးစားျပီး မျမင္မေတြ  ့
ေအာင္ေနပါ။သင့္ကို ေသာက္စရာတစ္ခုယူေပးရန္ သို ့မဟုတ္ 
အဝတ္ေ လွ်ာ္ဖြတ္ျခင္း၊ၾကိဳးတန္းေပၚတြင္ အ၀တ္မ်ားလွန္းေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုပါ။

 ● အိမ္အျပင္ထြက္ျပီး ေလေကာင္းေလသန္ ့ရွဴပါ။

 ● သင့္တစ္ေယာက္တည္းသာေနရန္ အခ်နိ္အနည္းငယ္ယူပါ။

 ● သင့္ကို္ယ္သင္ ဂရုစိုက္ျခင္းသည္ သင့္ကေလးအား 
ဂရုစိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 ● သင့္နည္းတူ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားရွေိနသည့္ အျခားမိခင္မ်ားႏွင့္ေတြ ့ 
ဆံုျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။



)?



)9



):

ႏို ့ျမတ္ျခင္းသည္အဘယ္နည္း။
 ● ႏို ့ျမတ္ျခင္းသည္ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အတူ ေတြ ့ရသည့္ 

သဘာ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္ကို ၄င္းလိုအပ္သေလာက္ 
ႏို႔ပမာဏကို ရရွေိစပါသည္။

 ● ႏို ့ျမတ္ျခင္းသို ့မဟုတ္ နိဳ ့ခ် ိဳ ထုတ္လႊတ္မွဳသည္ ႏို ့စီးဆင္းမွဳ ကို 
ျဖစ္ေစသည္ သို ့မဟုတ္ အတိအက်ဆိုရေသာ္ ႏို ့ကို 
ႏို႔သီးေခါင္းမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွသိြားေစသည္။

 ● မိခင္အခ် ိဳ ့တြင္ႏို ့ျမတ္ျခင္းသည္ ျပင္းထန္စြာက်င္ေစသည့္ ခံစားခ်က္
ကိုျဖစ္ေစသည္။မိခင္အခ် ိဳသ့ည္ ယင္းခံစားမွဳမ် ိဳးကို မခံစားရပါ။သိ ု့
ေသာ္ ယင္းသည္ ႏို ့ျမတ္ျခင္းမျဖစ္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ႏို ့သည္ 
သင့္၏ အျခားရင္သားတစ္ဖက္မွ စီးဆင္းလာႏိုင္သည္။

 ● ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ သင့္ကေလး 
စည္းခ်က္မွန္မွန္ ႏို႔ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ကေလးႏို ့စို ့သံကို 
ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။

 ● ႏို ့ျမတ္ျခင္းကို အားေပးရန္ ေအးေဆးသက္သာရွရိန္လုိပါသည္။

 ● အာရံုမ်ားမွဳကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး သင့္ကေလးအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ပါ။အ
ခ်နိ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ကေလးငိုလိုက္သည္ကို 
သင္ၾကားလိုက္ရံုမွ်ႏွင့္ သင့္ႏို ့ျမတ္လာတာကို သင္ေတြ႔ 
ရွေိကာင္းေတြ႔ရွပိါလိမ့္မည္။

/0+1+-2+"#1%&3-D%E-4+2F

ႏို ့ျမတ္ျခင္းသည္ မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္အတူ ေတြ ့ရသည့္ 
သဘာ၀ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္ကို ၄င္းလိုအပ္သေလာက္ 
ႏို႔ပမာဏကို ရရွေိစရန္ ေသခ်ာဖို ့အေရးၾကီးသည္။



)=

သင့္တြင္ ရင္သားမ်ား သို ့မဟုတ္ 
ႏို ့သီးေခါင္းမ်ားနာက်င္ေနပါက 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ 
အၾကံဥာဏ္မ်ား
 ● ႏို ့တိုက္အေနအထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ပါ။

 ● ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျပီးေနာက္ နာက်င္ေနသည့္ ေနရာတ၀ိုက္မွ 
ရွသိမွ်နို႔မ်ားကို ညစ္ထုတ္ပစ္ပါ။

 ● ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးျပီးေနာက္ သင့္ႏို ့သီးေခါင္းဆီသို ့ 
ႏို႔နည္းနည္းညစ္ထုတ္လိုက္ျပီး ေလႏွင့္ ေျခာက္ေသြ ့သြားပါေစ။

 ● နို ့ထြက္ျပြန္ပိတ္ဆို ့ေနပါက ပိတ္ဆို ့ေနသည့္ေနရာမွ 
နိ႔သီးေခါင္းဆီသို႔ အသာအယာဖိႏွ ိပ္္ေ ပးပါ။

 ● ႏို ့တိုက္ျပီးေနာက္ ေရခဲအိတ္မ်ားကပ္ျခင္းသည္ သင့္အား 
သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ႏို ့သီးေခါင္းမ်ား နာက်င္ျခင္း - မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးသည့္ အေစာပိုင္းေန ့ 
ရက္မ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ယင္းသို ့ျဖစ္ရျခင္းမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
သင့္ကေလးက ပံုစံမက်ပဲသင့္ႏို ့အံုေပၚ 
ဖိကပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။( ပံုစံတက် ဖိကပ္ထားပါက ႏို႔ 
သီးေခါင္းနာက်င္မွဳကို သက္သာေစပါလိမ့္မည္။)

ႏို ့ထြက္ျပြန္ ပိတ္ဆို ့ျခင္း - ႏို ့အုံတြင္ မာေၾကာနာက်င္ေစေသာ 
အဖုျဖစ္တည္ေနျဖင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။အဖုသည္ အနီေရာင္ရွေိနႏိုင္ျပီး 
နူးညံ့ပါသည္။သင့္တြင္ အဖ်ားလည္းရွလိာႏိုင္သည္။(အသာအယာ ႏွပိ္ 
နယ္ေပးပါ။အထူးသျဖင့္ ေရခ် ိဳးခန္းထဲတြင္ျဖစ္သည္။ႏို ့ တိုက္ေနစဥ္တြင္ ႏို ့ 
သီေခါင္းကို ႏွပိ္ နယ္ေပးျခင္းသည္ ယင္းပိတ္ဆို ့မွဳကို 
ဖယ္ရွားေပးလိမ့္မည္)။

ႏို႔အံုေရာင္ရမ္းနာ - ႏို ့အံုေရာင္ရမ္းျခင္းျဖစ္ျပီး ႏို ့ထြက္ျပြန္ပိတ္ဆို ့မွဳ သို ့ 
မဟုတ္ ေသြးစိမ့္မွဳျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ႏို ့အုံ၏ 
ယင္းေရာင္ေနေသာအပိုင္းသည္ နီရဲလာ၊ပူလာျပီး 
နာက်င္လာပါလိမ့္မည္။သင္တြင္ အဖ်ား၀င္လာႏိုင္ျပီး 
တုပ္ေကြးတက္လာသလို ခံစားရႏိုင္ပါသည္။အျမန္ဆံုး ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူပါ။



);

ႏို႔တိုက္ေနစဥ္ ဆက္လက္နာက်င္ေနျခင္းသည္ ပံုမွန္အေနအထားမဟုတ္ေ 
ပ။သင္နာက်င္မွဳကို ခံစားေနရလွ်င္ သင့္ေဒသခံ မိခင္ႏို ့ 
ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အၾကံေပးကို ဆက္သြယ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ႏို ့ 
ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အကူအညီလိုင္းနံပါတ္ )>((-$"$-1+-$"$  
()>((-=>=-'=>) ကို အၾကံဥာဏ္မ်ားရယူရန္ ဆက္သြယ္ပါ။



)>

မိခင္နို ့ညစ္ထုတ္ျခင္းနွင့္ 
သိုေလွာင္ျခင္း
နို ့ညစ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ အၾကံဥာဏ္အခ် ိဳ ့

 ● သင္အသံုးျပဳမည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလႅာမ်ားအားလံုး 
အေသအခ်ာသန္႔စင္ထားျပီး သင့္လက္မ်ားလည္း အေသအခ်ာ 
ေဆးေၾကာထားရန္ အေသအခ်ာျပဳလုပ္ပါ။

 ● တစ္သီးတစ္သန္ ့ဆန္ျပီး စိတ္ေေျပလက္ေပ်ာက္ျဖစ္ေစေသာ ေနရာတြင္ 
ေနပါ။သင့္ကေလးအေၾကာင္းေတြးျပီး သင့္နို ့ျမတ္မွဳကို 
အေထာက္အကူျပဳေစရန္ သင့္ကေလးဓာတ္ပံုတစ္ခုကို ၾကည့္ေနပါ။

 ● သက္ေတာင့္သက္သာရွေိသာ အေနအထားျဖင့္ ထိုင္ေနျပီး 
တတ္နိုင္သေလာက္ စိတ္ေအးလက္ေအးျဖစ္ပါေစ။

အဓိက နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွာ -

 ● လက္ - ယင္းသည္ သင္ယူရလြယ္ကူေသာ၊ညင္သာေသာ၊ကုန္က်စရိတ္မ
ရွ ိ ပဲ သက္သာေခ်ာင္ခ်ေိစသည့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳတစ္ခုျဖစ္သည္။

 ● စုတ္စက္ - ေဆးရံုတြင္ သင္ လွ်ပ္စစ္အားသံုး ႏို ့စုပ္စက္တစ္လံုးကို 
အသံုးျပဳရႏိုင္သည္။အိမ္တြင္လည္း တစ္လံုး သင္လိုအပ္ပါက အေသးစား 
လက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ႏို ့စုပ္စက္အမ် ိဳးမ် ိဳးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏို ့ 
စုပ္စက္အမ် ိဳးမ် ိဳးကို သင္၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - အၾကီးစား လွ်ပ္စစ္ ႏို ့စုပ္စက္တစ္လံုးကို 
သင္ငွားရမ္းႏိုင္သည္။ၾသစေၾတးလ် မိခင္ႏို ့ခ် ိဳတိုက္ေကၽြးေရး အဖြ ဲ ့သည္ အဖြ ဲ ့ 
၀င္မ်ားအတြက္ ႏို ့စုပ္စက္မ်ားအား ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ငွားရမ္းေပးေနပါသည္။

မိခင္ႏို ့ခ် ိဳသိုေလွာင္ျခင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 ● မိခင္ႏို ့ခ် ိဳကို ေအးခဲထားခ်နိ္တြင္ အံခြက္အေပၚပိုင္းတြင္ ေနရာလြတ္ 
အနည္းငယ္ခ်န္ထားပါ(ႏို ့သည္ ခဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပန္ ့ 
ကားထြက္လာသည္)။

 ● ပုပ္သိုးပ်က္စီးမွဳမျဖစ္ေစရန္ ပမာဏ အနည္းငယ္စီသာ ေအးခဲပါ။ ဥပမာ 
:( မီလီ။

 ● ေအးခဲေနေသာ မိခင္ႏို ့ကို ေပ်ာ္ေစရန္ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ တစ္ညထားပါ 
သို ့မဟုတ္ ေရေႏြးေႏြးရွေိသာ(ေရပူမဟုတ္) ပန္းကန္လံုးထဲတြင္ 
ႏွစ္ထားျပီး ညင္သာစြာ လွဳပ္ေပးပါ။

 ● တိုက္ေကြ်းထားသည့္မိခင္ႏို႕ခ်ဳအိား ေဒါင္လိုက္ထားရစ္ခဲ့လွ်င္ 
အဆီမ်ားသည္ အေပၚသို႔တက္လာျပီး သီးျခားရိွေနပါလိမ့္မည္။ 
ျပန္လည္ေရာေမႊရန္ ညင္သာစြာလွည့္ယမ္းလိုက္ပါ။



)<

အိမ္သုံးအျဖစ္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳအိား
သိုေလွာင္ထားျခင္း

G- မၾကာခဏဖြင့္ေလ့မရိွေသာ အပူခ်နိ္အေကာင္းဆုံးထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရိွသည့္ 
အားလုံးေအးခဲသည့္ေရခဲခံေသတၱာ သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္သုံးမတ္ရပ္ေရခဲခံေသတၱာ

!"#$%&"'()*"'#+("&,(-*,$."'(/*0*"1.+(2%3&.$'(4564(၏ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ျဖင့္ 
ထပမ္ထုံတ္ေဝပါသည၊္ ရငခ္ြငပ္ိက္ုကေလးငယ္တုိက္ေကြ် းျခငး္ လမး္ညႊန။္ HI74*J(2"&7*11"(89:;

မခိင္ႏို႔ခ်ဳအိေျခအေန အခနး္အပူခ်န္ိ  
('=#* ေအာက္)

ေရခေဲသတၱာ  
(:#* ေအာက္) ေရခခံဲအခနး္

သန္႔ရွငး္သစလ္ြငသ္ည္ႏ့ို႔ခ်ဳအိား 

ဗးူထသဲို႔ ညွစထ္ည္ပ့ါ
=-> နာရီ

ေရခေဲသတၱာအား 
ရယူအသံုးျပဳႏိငုလွ္်င္ 

ႏို႔ခ်ဳအိား 
အထသုိဲ႔ထည္ထ့ားပါ

အေအးခဆံုဲးအေျခအေနေရာကသ္ညထ္ိ  

နာရီေပါင္း ;' နာရီထက္ပုိျပီး 

ထပ္မထည့္ထားသင့္ပါ

ေရခေဲသတၱာအထတဲြငရ္ိေွသာ 

ေရခခံဲအခန္းသုိ႔ ' ပတ္ (-):#*!

သီးျခားတံခါးပါရွိေသာ 

ေရခေဲသတၱာ၏ 

ေရခခံဲအကန္႔ထသုိဲ႔ ? လ 

(–)>#*!

အားလံုးေအးခေဲစအခနး္သည့္အထသုိဲ႔ 

=-)' လ (–'(#*$!

ေအးချဲပးီျဖစေ္သာ ႏို႔ခ်ဳကုိိ 
ေရခေဲသတၱာထဲ 

အရည္ေပ်ာ္ေအာင္လုပ္ပါ၊ 
သုိ႔ေသာ္ အပမူေပးပါႏွင့္

9 နာရီေအာက္ — ၄င္းအား ေနာက္ 

ထပတုိ္က္ေကြ် းသည္အ့ခ်နိတုိ္ငေ္

အာင္ ထားပါ

'9 နာရီ ျပနလ္ညေ္အးခေဲအာငမ္လုပပ္ါႏွင့္

ေရခေဲသတၱာမွထတုျ္ပးီ 

ေရေႏြးထသုိဲ႔ 

အရည္ေပ်ာ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ

တုိက္ေကြ် းမႈျပီးစီးျခင္းအတြက္

9 နာရ ီသုိ႔မဟုတ္ 
ေနာက္ထပတုိ္က္ေကြ် းသည္အ့ခ်နိ္ 

တုိငေ္အာင္
ဖယ္ရွားလုိက္ပါ

ရငခ္ြငပ္ိက္ုကေလးငယ္အား 

တုိက္ေကြ် းျခငး္စတငပ္ါျပီ

တုိက္ေကြ် းမႈျပးီစးီျခငး္အ
တြက္သာလွ်င္

ဖယရွ္ားပါ

*မၾကာခဏဖြင္ေ့လ့မရိေွသာ အပခူ်နိ္

အေကာငး္ဆံုးထိနး္သိမး္ႏိငုစ္ြမး္ရိသွည့္ 

အားလံုးေအးခသဲည္ေ့ရခခဲေံသတၱာ 

သို႔မဟုတ္ 

ပုမွံနသံု္းမတ္ရပေ္ရခခဲေံသတၱာ



'(

အျပငသုိ္႔ထြက္ခြာျခငး္ႏွင့္  
လူတစ္ေယာက္ေယာက္ ဆီသုိ႔လႊေဲပးျခင္း

ကေလးငယ္အားမိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ် းျခင္းသည္ သင့္အားဘယ္အရာမွမလုပ္ 
ႏိုင္ေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အမွန္မွာ  
သင္သြားသည့္ေနရာတိုင္း သင့္ကေလး၏ လုိအပ္သည့္ 
အစားအေသာက္မ်ားအားလုံး သင္ႏွင့္အတူရိွေနေသာေၾကာင့္ 
အခ်နိ္မၾကာပဲ ေခတၱခဏသာ အျပင္ထြက္ရန္ ပိုလြယ္ကူပါသည္။

မိခင္သစ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ သင္သည္ 
အထီးက်န္ဆန္စြာေနထိုင္ေနသည္ဟု သင္ခံစားရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 
သင့္ကိုယ္ပိုင္အတြက္ လူမႈေရးအခ်နိ္တခ်ဳ႕ိရွထိားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 
မိခင္ႏို႔ခ်ဳအိား ညွစ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ သိမ္းဆည္းရန္ သင္ယူျခင္းသည္ သင္ 
အနားယူခ်နိ္ရရိွရန္အတြက္ အလြန္းအသုံးဝင္ပါသည္။

ကေလးငယ္အားမိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းသည္ 
သင့္အားဘယ္အရာမွမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟုဆိုလိုျခင္းမ
ဟုတ္ပါ။



')

မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္ 
အလုပ္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ 
အလုပ္လုပ္သည့္မိခင္တစ္ဦးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာ ရိွပါသည္။

 ● အလုပ္တြင္ ႏို႔ခ်ဳအိားညွပ္ထုတ္ျပီး ယင္းမိခင္ႏို႔ခ်ဳကိို ကေလးငယ္အား 
တိုက္ေကြ်းျခင္း

 ● အနီးအနားတြင္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ ထားရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ 
အလုပ္လုပ္ျခင္း

 ● မိခင္မရိွႏိုင္သည့္အခ်နိ္တြင္ ႏို႔ခ်ဳဗိူးအား ေပးထားျခင္းႏွင့္ 
က်န္သည့္အခ်နိ္မ်ားတြင္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳအိားတိုက္ေကြ်းျခင္း။

မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္အလုပ္ေပါင္းလုပ္ေနရေသာ မိခင္တစ္ဦးထံမွ 
လူေျမာက္မ်ားစြာခံစားရရိွသည့္ အက်ဳးိအျမတ္မ်ားမွာ -

 ● ကေလးငယ္သည္ မၾကာခဏ ဖ်ားနာျခင္းမရိွပါ

 ● မိခင္သည္ သူ႔ကေလးႏွင့္အတူ အနီးကပ္ေနထုိင္ႏိုင္ျပီး သူ႔ကုိယ္ပိုင္ေရရွည္ 
က်န္းမာေရးအက်ဳးိအျမတ္မ်ားအားလည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္။

 ● အလုပ္ေနရာတြင္လည္း အက်ဳးိအျမတ္မ်ားစြားခံစားရပါသည္။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းရေသာကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ 
မိဘမ်ားအတြက္ အလုပ္ခ်နိ္ ပိုနည္းေစျခင္း၊ အလုပ္ဝင္သူႏွင့္အလုပ္ထြက္
သူစသျဖင့္ အလုပ္သမားအလဲအလွယ္ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ 
သင္ယူပို႔ခ်ျခင္း စရိတ္ေလ်ာ့နည္းလာေစျခင္း ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈပုံစံကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

/0+1+-2+"#1%&3-K"&68-DLM#23

မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္အကြ်မ္းဝင္သည့္ အလုပ္ေနရာအေၾကာင္းႏွင့္ 
ဖိစီးမႈကင္းရွင္းသည့္အလုပ္ခြင္သို႔ သင္လွည့္ေျပာင္းရန္ 
မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရမည္စသည့္ ေနာက္ဆုံးသတင္းအခ်က္အလက္ရရိွရန္ 
ကြ်န္မ တို႔၏ ဝဘ္ဆိုက္ !"#$%&'##()*+'")#*(,-./01.$233

သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ



''

သင့္ကေလး၏ကိုယ္အေလးခ်နိ္
အခ်ဳ႕ိေသာမိခင္မ်ားသည္ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္အတိုင္း 
ကေလးငယ္မဖြ ံ႔ျဖိ ဳးမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ သူတို႔သိေသာ 
အျခားကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပီး စိုးရိမ္တတ္ၾကပါသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ားအားလုံးသည္ မတူကြ ဲျပားၾကပါသည္။ သင့္ေဒသတြင္းရိွ 
ကေလးက်န္းမာေရးေေစာက္ရွာက္သည့္သူနာျပဳမွ အသုံးျပဳသည့္ 
ကိုယ္အေလးခ်နိ္ႏွင့္ အရပ္ စသည့္အတိုင္းဇယားမ်ားသည္ 
သင့္ကေလးငယ္၏က်န္းမာေရး ေယဘုယ်အေျခအေန သိရိွရန္ 
အညႊန္းျဖစ္ပါသည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ အျခားေသာရက္သတၱပတ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ 
တစ္ပတ္တြင္မူ ကိုယ္အေလးခ်နိ္ပိုေလ်ာ့ေနလွ်င္ အလြန္းအမင္းမစိုးရိမ္ရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာသည္ 
ကေလး၏ဖ်ားနာမႈ၊ ကေလးဝတ္သည့္အဝတ္အစားမ်ား၊ တိုင္းသည့္ 
စေကးသည္ အလားတူျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ 
ယခင္ဖြ ံ႕ျဖိဳးမႈစသည္တို႔အပါအဝင္ ကိုယ္အေလးခ်နိ္တိုးႏႈန္းစသည္တို႔တြင္
လည္း အေၾကာင္းခံပါသည္။

မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ် းေပးသည့္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားတိုက္ေကြ် း 
သည့္ပုံစံအေပၚမူတည္ျပီး ကိုယ္အေလးခ်နိ္တိုးလာသည့္ႏႈန္းကြာျခားမႈရိွႏိုင္
ပါသည္။ ကိုယ္အေလးခ်နိ္တိုးလာျခင္းသည္ ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးငယ္၏က်န္း
မာေရးအေျခအေန ခ်င့္ခ်နိ္ရန္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အရာမ်ားထဲက 
တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတိရပါ (ပိုျပီးစိုးရိမ္သည့္အရာမ်ား 
သင္ရိွေနလွ်င္ သင့္ကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ သူနာျပဳႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပါ)။

သင့္ကေလးငယ္၏ကိုယ္အေလးခ်နိ္ခ်င့္ခ်နိ္ရာတြင္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးအား သင္ၾကည့္ရႈရန္ လိုအပ္သည္။ 
ကေလးငယ္သည္ ဖ်ားခဲ့ပါသလား၊ ကေလးေမြးလာကတည္းက 
သူ႔ကိုယ္အေလးခ်နိ္စံခ်နိ္သည္ မည္မွ်ရိွခဲ့သနည္း ႏွင့္ အရပ္အစရိွေသာ 
အျခားေသာအရာမ်ားလည္ မည္သို႔နည္း။ သင့္မိသားစုရာဇဝင္ႏွင့္ 
သင့္ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္ပုံသာမက 
ကေလးငယ္၏ဖခင္အေၾကာင္းကိုလည္း သင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း 
လိုအပ္သည္။
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မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ် းျခင္းအေၾကာင္း  
ပိုမိုေလ့လာျခင္း
ၾသစေတးလ်ားမိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအစည္းအရုံး (M!M) တြင္ မိခင္ႏို႔
ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင့္အားကူညီေပးရန္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာရိွပါသည္။ 
အာေခါင္ကြသဲည့္ကေလးငယ္တစ္ဦးအား တိုက္ေကြ်းျခင္း သို႔မဟုတ္ သုံး
မႊာပူးကေလးငယ္မ်ားတိုက္ေကြ်းျခင္း အစရိွေသာ 
အထူးလိုအပ္ခ်က္ရိွသည့္ မိခင္မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းထားပါသည္။ အခ်ဳ႕ိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို 
အျခားေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။

M!M သည္ )<=9 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ထားေသာ အျမတ္အစြန္း
မရိွသည့္အဖြ ဲ႔အစည္းတစ္ခု (ကေလးမိခင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြ ဲ႔
အေနျဖင့္) ျဖစ္ျပီး လူသားႏို႔ခ်ဳအိေရးပါပုံသတိေပးခ်က္အား 
အမ်ားျပည္သူထံ ဖန္တီးေပးရင္း မိမိကေလးငယ္အား 
ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းလိုသည့္ မိခင္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္ႏွင့္ 
အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္မတို႔၏အလုပ္အမ်ားစုအား ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအၾကံေပးမ်ားမွ ဖုန္း၊ အြန္လိုင္း မွတဆင့္ ႏွင့္ 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 
ရင္ခြင္ပိုက္ကေလးႏွင့္ ကေလးငယ္က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရတြင္ 
ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားသည္ M!M 
အားလည္း အကူအညီေပးၾကပါသည္။ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းစီမံခန္႔ခြမဲႈ
အေၾကာင္း တိက်ေသာသတင္းအခ်က္အလက္၏ ပင္ရင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ 
ကြ်န္မတို႔အား ႏိုင္ငံတကာမွ အသိမွတ္ျပဳထားျခင္းခံရပါသည္။

သင္သည္ 
အသင္းဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည္ ့
အခ်နိ္တြင္ <1*"0#=**,$&>(?(

&"#31"''@  (ပုံမွန္အားျဖင့္ $?9.<:) 
ဟူေသာကြ်န္မတို႔၏စာအုပ္အား အခမဲ့ 
သင္ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
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ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္
မႈမ်ား
ၾသစေေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအစည္းအရုံးသည္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအဝင္ သင့္ကိုကူညီေပးရန္ 
ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳးိမ်ဳးိအား လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအကူအညီလိုင္းနံပါတ္
ကြ်န္မတို႔၏ '9 နာရီလုံးလုံး မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအကူအညီလုိင္းနံပါတ္  
)>(( $"$ ' $"$  ()>(( =>= '=>) သည္ အခမဲ့ေခၚဆုိႏိုင္သည့္ဖုန္း* 
ျဖစ္ျပီး လူတိုင္းအသုံးျပဳႏိုင္သည့္အရာျဖစ္သည္။ 
 ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ်းျခင္းအတုိင္ပင္ခံ
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားသည္ အလွည့္က်အခ်နိ္ဇယားစနစ္ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကုိ 
ေျဖၾကားေပးပါသည္။
* မုိဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားတြင္ ကုန္က်စရိတ္ရိွပါလိမ့္မည္။

အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္း
M!M ၏ဝန္းေဆာင္မႈမ်ားစြာအား အခမဲ့ရယူေနစဥ္ အသင္းဝင္မ်ားသည္ 
M!M အရင္းအျမစ္အမ်ဳးိမ်ဳးိအျပည့္အစုံ ရယူခြင့္ရိွျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိခင္ 
ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းစာအုပ္၊ အီးေမးလ္အားျဖင့္ 
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဝန္ေဆာင္ မႈ၊ တစ္လႏွစ္ၾကိမ္ထုတ္ မဂၢဇင္း၊ 
လစဥ္ထုတ္ အီးလက္ထေရာနစ္စာေစာင္မ်ား၊ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ 
ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ႏို႔ခ်ဳစိုပ္ျပြန္ငွားရမ္းျခင္း ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရိွပဲ 
ေဒသတြင္းအဖြ ဲ႔လိုက္တက္ေ ရာက္ပါဝင္ျခင္း အစရိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
အျပည့္အစုံ ရယူခြင့္ရိွျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အက်ဳးိအျမတ္ခံစားပါသည္။

ေဒသခံအကူအညီေပးသည့္အဖြ ဲ႔မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတေလ်ာက္တြင္ ေဒသခံ M!M အဖြ ဲ႔ေပါင္း )'( 
ဖြ ဲ႔ဝန္းက်င္ ရိွပါသည္။ သင္သည္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္ဖြ ဲ႔ရန္၊ 
သင့္ေမးခြန္းမ်ားေျဖၾကားေပးရန္ ႏွင့္ သင့္အေတြ႕အၾကဳမံ်ားေဝမွ်ေပးရန္ 
လာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လူတိုင္းလိႈက္လွစဲြာၾကိဳဆိုပါသည္။

ဝဘ္ဆိုက္
M!M တြင္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းသတင္းအခ်က္အလက္၊ သတင္း၊ 
အီးေမးလ္ အားျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အျခားမိခင္မ်ားႏွင့္ 
သင္စကားစျမည္ေျပာဆိုင္ႏိုင္သည့္ ဖိုရိုမ္တစ္ခု စသည္တို႔ပါရိွေသာ ျပည့္စုံ
သည့္ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုရိွပါသည္။ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ -  
AAA;71*"0#=**,$&>;"0&;"3
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စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈမ်ား
M!M သည္ သင့္ႏို႔ရည္ထြက္ႏႈန္းတိုးတက္လာေစျခင္း၊ 
ႏို႔ခ်ဳရိည္အားညွစ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးအားဗိုက္ခြေဲမြးျပီးေနာက္ 
မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္း စသျဖင့္ သီးျခားေခါင္းစဥ္မ်ားပါရိွသည့္ 
စာအုပ္ငယ္မ်ားအပါအဝင္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအေၾကာင္းသတင္းအ
ခ်က္အလက္ ေျမာက္မ်ားစြာ ထုတ္ေဝေပးပါသည္။

အလုပ္ေနရာတြင္အကြ်မ္းတဝင္မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္း
M!M ၏အလုပ္ေနရာတြင္အကြ်မ္းတဝင္မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္း 
အစီအစဥ္သည္ အလုပ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွလာေသာ 
မိခင္မ်ားအားကူညီေပးရန္ အေထာက္အမပါရိွသည့္အလုပ္ေနရာမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

ဝဘ္ဆိုက္ AAA;71*"0#=**,$&>=1$*&,'@;.%B;"3 တြင္လည္း သင္အ
လုပ္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရိွသည့္အေၾကာင္းအား 
သင့္အလုပ္ရွင္ထံေျပာျပျခင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းမ်ား 
ပါရိွသည္။

လက္လီစတိုးဆိုင္မ်ား
7+10%#& DA#%21 သည္ M!M မွလက္လီေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္ ခြ ဲျဖစ္ျပီး  
မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္ ငယ္ရြယ္သည့္ကေလးငယ္မ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္ျခင္းတို႔ အတြက္ အသုံးျပဳျပီး အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ 7%N5+"#8% သို႔မဟုတ္ !#A&568% 
ရိွစတိုးဆိုင္ၾကီးတြင္ သင္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ '9 နာရီ 
အြန္လိုင္းအားျဖင့္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

7%N5+"#8%
)>)>–)>'' 76N,%#8 4+6O, P6&1 76N,%#8
တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔တြင္ နံနက္ < နာရီ - : နာရီ ၊  စေနေန႔တြင္ 
နံနက္ ၁၁ နာရီ - ညေန ၃ နာရီ 
ဖုန္း - (? <>(: ::()

!#A&568%
'M%'= P,6 K1#%%1, *++#Q6#++
တနလၤာေန႔ - ေသာၾကာေန႔တြင္ နံနက္ < နာရီ - : နာရီ ၊  စေနေန႔တြင္ 
နံနက္ )( နာရီ - ညေန ?.?( နာရီ 
ဖုန္း - (; ?>9; :)>;

အြန္လိုင္းစတိုးဆိုင္ - AAA;B%#+*10,$1*.#;.%B;"3

ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ/တယ္လီဖုန္းေအာ္ဒါမ်ား --)>((-(?'-<'=
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မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအကူအ
ညီလိုင္းနံပါတ္
ၾသစေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအဖြ ဲ႔အစည္းသည္ '9 နာရီမိခင္ႏို႔ခ်ဳ ိ
တိုက္ေကြ်းျခင္းအကူအညီလိုင္းနံပါတ္အား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းမည္သည့္ ေနရာတြင္မဆို 
သင္ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။

သင္ေျပာဆုိသည့္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ်းျခင္းအတုိင္ပင္ခံပုဂၢ ိဳလ္တြင္ 
သူမကုိယ္တုိင္ သူမကေလးငယ္မ်ားကုိ ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ်းခဲ့ျပီး 
မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်း ျခင္းပညာေပးအတန္းေအာင္လက္မွတ္ RS အား 
ျပီးေျမာက္ခဲ့ျပီးသူျဖစ္ပါသည္။ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအားလံုးသည္ 
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး မိခင္မ်ားအား ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ်းျခင္းအကူအညီေပး 
ရန္ သူတုိ႔၏အခ်နိ္အား အခမဲ့ေပးၾကပါသည္။ ေဒသခံအဖြ ဲ႔လႈပ္ရွားသူမ်ားထံ
မွတဆင့္ အကူအညီရယူႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ M!M ဝဘ္ဆုိက္ေပၚတြင္ 
အီေမးလ္ အားျဖင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္လည္း 
အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္း အကူအညီလိုင္းနံပါတ္အား 
ဆက္သြယ္ရန္ ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္ -
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အမ်ဳ ိးသားဆုိငရ္ာမခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္ 
သတငး္အခ်က္အလက္ရယူႏိငုသ္ည္ ့ဖနုး္ဝနေ္ဆာငမ္ႈအား 
ၾသစေၾတးလ်ႏိငုင္အံစိးုရမွ အကုနက္်ချံပးီ ေထာက္ပံကူ့ညေီပးထားပါသည္။

‘မိခင္သစ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကြ်န္မမသိတာေတြအမ်ားရိွၾကီးရိွေနတယ္လို႔ 
ခံစားရပါတယ္။ ကြ်န္မကေလးဘာေၾကာင့္ ငိုေနတာလဲ၊ 
ကြ်န္မလုပ္ႏိုင္တာဘာေတြရိွလဲ။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ 
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကို ကြ်န္မအျမဲတမ္းရွာေဖြေနပါတယ္။’
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အသင္းဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာျခင္း
ၾသစေၾတးလ်မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္အဖြ ဲ႔အစညး္၏ 
အသငး္ဝငတ္စဥ္းီျဖစလ္ာျခငး္သည ္မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိကေ္ကြ် းျခငး္ႏွင့္ 
ကေလးငယ္ အားျပဳစေုစာင္ေ့ရွာကျ္ခငး္တြင ္ယုၾံကညစ္တ္ိခ်မႈရိလွာေအာင္ 
သင္အ့ား ကူညေီပးႏိငုပ္ါသည။္ မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိကေ္ကြ် းျခငး္ သို႔မဟုတ္ 
ႏို႔ရညညွ္စထု္တျ္ခငး္ စသျဖင္ ့သငသ္ည ္ႏို႔ခ်ဳအိား 
အျပည္အ့ဝတုိက္ေကြ် းေန သည္သူ့ဟုတ္သညျ္ဖစေ္စ မဟုတ္သညျ္ဖစ္ေစ 
M!M ၏အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးေသာ အရငး္အျမစမ္်ားႏွင္ ့ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ်ား 
အျပည္အ့စုအံား သငအ္က်ဳ ိးအျမတ္ခစံားႏိငုပ္ါသည။္

M!M မွေပးသည္ ့အခမဲေ့မတၱာလက္ေဆာငဝ္နေ္ဆာငမ္ႈမ်ားအပါအဝင္ 
အသင္းဝငတ္စ္ဥးီသည ္ထပေ္လာငး္အပိခုစံားခြင္ေ့ျမာက္မ်ားစြာရရိႏွိငုပ္ါသည-္

စာအုပ။္ ပုမွံနအ္ားျဖင္ ့$?9.<: ျဖစ္ျပီး၊ အသင္းဝင္အသစ္မ်ားသည္ မိခင္ႏို႔
ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္အတြက္ ျပငဆ္ငျ္ခငး္စေသာ ေခါငး္စဥမွ္ 
ဖြ ံ႕ျဖိဳ းလာသည္သ့င္က့ေလး၏ ေျပာငး္လလဲာသည္လုိ့အပခ္်က္မ်ား 
စမီခံန္႔ခြ ဲျခငး္ႏွင္ ့ျပႆနာေျဖရွငး္ျခငး္ စေသာေခါငး္စဥမ္်ားအထိ 
ပါဝငသ္ည္<့1*"0#=**,$&>(?(&"#31"''3  
ဟူေသာကြ်နမ္တုိ႔၏စာအပုမ္တၲိဴအား ေမတၱာလက္ေဆာငအ္ျဖစ္ 
ရရိမွညျ္ဖစပ္ါသည။္

မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္ပညာေပးအတနး္မ်ား။ 
ရညရ္ြယထ္ားသည္မ့ဘိမ်ားအတြက္ ေရးဆြထဲားျခငး္ျဖစျ္ပးီ အသငး္ဝင္သူ
မ်ားသာတက္ေရာက္သည္အ့တနး္မ်ားကုိ ေလ့က်င္ေ့ပးထားေသာ မခိင္ႏို႔ခ်ဳ ိ
တုိက္ေကြ် းျခငး္အတုိငပ္ငခ္ပံဂုၢ ိဳလမ္်ား သုိ႔မဟုတ္ ပညာတက္ပဂုၢ ိဳလ္မ်ားမွ 
သငၾ္ကားပို႔ခ်ေပးပါသည။္ ေနာကဆံု္းေပၚႏွင္ ့လက္ေတြ႕သတငး္အခ်က္အ
လက္မ်ားရရိႏွိငုေ္သာေၾကာင္ ့သင္ကုိ့အျပည္အ့ဝျပငဆ္ငမ္ႈေပးႏိငုပ္ါသည္။

မဂၢဇငး္။ မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္အမ်ဳ ိးမ်ဳ ိးႏွင္ ့အျခားမခိငမ္်ား၏ပုျံပင္တုိ
မ်ားအားျဖင္ ့ငယ္ရြယ္သည္ ့ကေလးငယ္မ်ားေစာင္ေ့ရွာက္သည္ ့သတင္းအ
ခ်က္အလက္မ်ားေဝမွ်ႏိငုျ္ပးီ ေနာက္ဆံုးေပၚသတငး္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ
လည္း ရရွိႏိင္ုပါသည္။ သင္၏ P&&%82%  မဂၢဇင္းမိတၱဴအား 
ႏွစလ္တစၾ္ကိမအ္ျမတဲမး္ ပို႔ေပးပါမည။္

အီးေမးလ္ျဖင္တုိ့ငပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခင္း။ ေလ့က်င္ေ့ပးထားေသာ မခိငႏ္ို႔ခ်ဳ ိ
တုိက္ေကြ် းျခင္းအတုိငပ္ငခ္ပံဂုၢ ိဳလမ္်ားထံမွ အထးူသီးသန္႔အသငး္ဝငမ္်ားသာ 
အီးေမးလ္ျဖင္တုိ့ငပ္ငေ္ဆြးေႏြးျခငး္အားျဖင္ ့သင္ေ့မးခြနး္မ်ားအား 
ေျဖၾကားေပးပါသည။္

ေဒသခအံကူအညေီပးသည္အ့ဖြ ဲ႔မ်ား။ ဤအထမွဲာ 
သငတ္စေ္ယာက္တညး္သာရိသွညမ္ဟတ္ု။ သူငယ္ခ်ငး္အသစမ္်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုပါ ထုိ႔ေနာက္ ေလ့က်င္ေ့ပးထားေသာ ေစတနာ့ဝနထ္မး္မခိင္ 
ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခင္းအတုိငပ္ငခ္ပံဂုၢ ိဳလ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ပညာတက္ပဂုၢ ိဳလ္မ်ားမွ ဥးီစးီေဆာငရ္ြက္သည့္ 
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ေဒသခအံတူတကြေတြ႕ဆံုသည္ေ့နရာတြင္ 
သင္ေ့မးခြနး္မ်ား၏အေျဖကုိရယူပါ။ အသငး္ဝငမ္်ားသည ္ၾသစေၾတးလ်ႏိင္ုငံ
မညသ္ည္ေ့နရာတြငမ္ဆုိ အကန္႔သတ္မရိ ွအဖြ ဲ႔မ်ားႏွင္ခ့်တ္ိဆကမ္ႈရယူႏိင္ု
ပါသည။္

အီးလက္ထေရာနစ္စာေစာင္။ ၾသစေၾတးလ်မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခင္း
အဖြ ဲ႔အစညး္မွ လစဥသ္င္ထံ့သုိ႔ အီးေမးလ ္တုိက္ရိကုေ္ပးပို႔ျခငး္အားျဖင့္ 
ေနာက္ဆံုးရသတငး္၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင္ ့အထူးကမး္လွမး္ခ်က္မ်ား 
ရရိႏွိငုပ္ါသည။္

7+10%#& OA#%21 အထူးေလ်ာ့ေစ်း။ ကြ် န္မတုိ႔၏  7+10%#& DA#%21 
လက္လီေရာငး္ခ်သည္ဆုိ့ငခ္ြမွဲ )(% အထူးေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ 
မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် း ျခငး္နွင္ ့ႏို႔ခ်ဳညွိစထု္တ္ျခငး္တုိ႔အတြက္ 
သငလုိ္အပသ္ည္ ့အရာအားလံုးတြင ္ေငြကနုက္်သက္ေသေစပါသည။္

ေန႔တိငုး္ေစ်းဝယ္ျခငး္အထူးေလ်ာ့ေစ်း။ 
ငယရ္ြယေ္သာမသိားစအုတြက ္ေငြဝငေ္ငြထြကအ္ခ်ဳ ိးက်ျခငး္အား 
စနိေ္ခၚေနသည္အ့ရာျဖစႏ္ိငုပ္ါသည။္ ကြ်နမ္တုိ႔၏ 73 K6,A8T& 
အစအီစဥအ္ားျဖင္ ့အစားအစာ၊ စားေသာက္ကုနမ္်ားႏွင္ ့ေလာငစ္ာ 
ကဲသုိ့႔ေသာ (လက္ေဆာငမ္်ား၊ ခရးီထြက္ျခငး္ ႏွင့္ 
ရပုရွ္ငလ္က္မွတ္မ်ားကဲသုိ့႔ေသာ အရာမ်ားတြငလ္ညး္) 
ပစၥညး္မ်ားစသညတုိ္႔တြင ္သင္အ့ား ေငြကုနက္်သက္သာေစႏိငုပ္ါသည။္

ကုန္က်စရိတ္တဝက္သာေပးရေသာ 
ႏို႔ခ်ဳစိပ္ုျပြန္ငွားယမ္းျခငး္။ ႏို႔ခ်ဳစိပုျ္ပြနငွ္ားယမး္ျခငး္အားျဖင့္ 
ကုန္က်စရိတ္ :(% အား သကသ္ာေစပါသည။္ ထုိ႔ေနာက္ 
ေလ့က်င္ေ့ပးထားေသာ ႏို႔ခ်ဳစိပုျ္ပြနငွ္ားယမး္ေပးသည္အ့ရာရိထွမွံ 
အကညူရီယူျခငး္အားျဖင္ ့ညွစထု္တ္ေပးျခငး္ထမွဲ အမ်ားစအုကူအညမီ်ားကုိ 
ရရိႏွိငုပ္ါသည။္

73 M!M အားအထူးသီးသန္႔ရယူအသံုးျပဳခြင္။့ 73 M!M 
ဟုေခၚေသာ စကား၀ွက္မွတစဆ္င္ ့ဝငရ္ေသာ ကြ်နမ္တို႔၏ 
ဝဘ္ဆုိက္တြငရ္ိသွည္ ့လံုျခဳသံည္အ့ခနး္အားျဖင္ ့အသငမ္်ားအတြကသ္ာ 
ေရးသားသည္ ့ေဆာငး္ပါးမ်ားႏွင္ ့အပိေုဆာငး္ပါဝငသ္ညမ္်ားအား 
ရယူအသံုးျပဳခြင္ရ့ရိပွါသည။္ ကြ်နမ္တုိ႔၏ အသငး္ဝငမ္ဂၢဇငး္ C00*&.* 
၏ထုတ္ေဝထားေသာစာအုပမ္်ားကုိ သငျ္ပနလ္ညဖ္တ္ရႈႏိငုမ္ည ္ျဖစသ္ည္။

M!M မိသားစုအဖြ ဲ႔ထဲသို႔ သင္ဝင္ေနပါသည္။ အက်ဳးိအျမတ္မရိွသည့္အဖြ ဲ႔
အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအဖြ ဲ႔အစည္း
အား အေျခခံအားျဖင့္ အသင္းဝင္မ်ားမွ ကုန္က်ခံထားပါသည္။ 
သင္၏အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္းသည္ မိဘမ်ား၊ က်န္းမာေရးတြင္ကြ်မ္းက်င္သူ
မ်ားႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားထံ  မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအေၾကာင္းအကူအ
ညီေပးျခင္းႏွင့္ ပညာေပးျခင္းစေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း
ကို ကြ်န္မတို႔အား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။



?(

ၾသစေၾတးလ်မခိငႏ္ို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းျခငး္ 
အဖြ ဲ႔အစည္းအေၾကာင္း-UM!MV
M!M သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးအျမတ္အစြန္းမရိွသည့္ 
အမ်ဳးိသမီးအဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တႏိုင္ငံလံုးအႏွ ံ႔အျပား 
M!M အဖြ ဲ႔ '?( ဖြ ဲ႔ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ်းျခင္းအ
တိုင္ပင္ခံပုဂၢ ိဳလ္ >(( ဦး ဝန္းက်င္ရိွပါသည္။ အဖြ ဲ႔အစည္းစတင္တည္ေထာင္ 
သည့္အခ်နိ္မွစ၍ အခ်နိ္တိုအတြင္းတြင္  ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားေပါင္း 
'((&((( ေက်ာ္သည္ အဖြ ဲ႔အစည္း၏ အသင္းဝင္ျဖစ္လာၾကသည္။

ကေလးႏွင့္ မိခင္က်န္းမာေရးအတြက္ ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏွင့္ လူသားႏို႔ခ်ဳ ိ
အေရးၾကီးပုံအား အသိုင္းဝိုင္းအတြင္းသတိေပးခ်က္ 
တိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ မိမိကေလးငယ္အား ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းလိုသည့္ 
မိခင္မ်ားအား အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ အားေပးရန္သည္ ကြ်န္မတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳ ိ
တိုက္ေကြ်းျခင္းအေၾကာင္း
)<=9 မွစ၍ ၾသစေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္း အဖြ ဲ႔အစည္းသည္ မိခင္ 
ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းႏႈန္းမ်ားတိုးတက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားစြာ က်န္ရိွပါေသးသည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းၾကာခ်နိ္သည္ = လၾကာ မိ
ခင္ႏို႔ခ်ဳသိီးသန္႔တိုက္ေကြ်းျပီးေနာက္ သင့္ေတာ္သည့္ 
အဖက္ပါအစားအစာမ်ားႏွင့္အတူ ' ႏွစ္သို႔မဟုတ္ ' 
ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီး ဆက္လက္မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းရမည္ ဟူေသာ 
ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြ ဲ႔အစည္း၏ အၾကံျပဳခ်က္စံခ်နိ္အား မမွႏီိုင္ေသးပါ။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏိငုင္တံြင ္ကေလးငယ ္<=% ဝနး္က်ငသ္ည္ 
မခိငႏ္ို႔ခ် ုတုိိက္ေကြ် းျခငး္အား စတငလ္ာၾကသည၊္ သုိ႔ေသာ္လညး္ = 
လအရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ တဝက္ထက္နညး္သည္က့ေလးငယမ္်ားသာ 
မခိငႏ္ို႔ခ်ဳဆိက္လက္ ရရိၾွကပါသည။္ မခိငအ္မ်ားစသုည္ 
ႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းလုိၾကပါသည၊္ သို ့ပသာ္လညး္ မခိငအ္ေျမာက္အမ်ားသည္ 
ေကာငး္မြနသ္ည့္ အကူအညႏွီင္ ့အေထာက္အမမရရိေွသာေၾကာင့္ 
ရပတ္န္႔ခဲၾ့ကသည္။ M!M ၏ရညရ္ြယ္ခ်က္မွာ ဤကဲသုိ့႔ေသာ 
အကအူညမီ်ားကုိ ေပးအပရ္နျ္ဖစျ္ပးီ ထုိသုိ႔ျဖင္ ့မခိငမ္်ားသည္ 
မမိႏွိစသ္က္သည္အ့ခ်နိထ္ ိႏို႔ခ်ဳတုိိက္ေကြ် းႏိငုၾ္ကမညျ္ဖစသ္ည။္
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ကြ်န္ေတာ္တို႔အားဆက္သြယ္ရန္ -
အမ်ဳးိသားရုံးခ်ဳပ္

ဖုန္း: )>(( =>= '=>  
(မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအကူအညီလိုင္းနံပါတ္)

ဖုန္း: (? <>>: (>::
(ေယဘုယ်ေမးျမန္းခ်က္မ်ား / စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး)

ဖက္စ္: (? <>>: (>==
အီးေမးလ္: $&=%D71*"0#=**,$&>;"0&;"3

ဝဘ္ဆိုက္: AAA;71*"0#=**,$&>;"0&;"3

သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးၾကီးသည္
ၾသစေၾတးလ်မိခင္ႏို႔ခ်ဳတိိုက္ေကြ်းျခင္းအဖြ ဲ႔အစည္းသည္ အဖြ ဲ႔အစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးအပ္ျခင္း 

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အမည္၊ လိပ္စာ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယူပါသည္။ သင့္
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္အဖြ ဲ႔အစည္းထံမွ 

တရားဝင္ေပးရန္လိုအပ္သည္မွလႊ၍ဲ ကြ်န္မတို႔ ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာထိန္း
သိမ္းေပးေရး ေပၚလစီအား YYY.5#%6&1X%%OA8T.6&8.6" သို႔သင္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္ခ်နိ္အတြင္း (? <>>: (>:: သို႔ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္လည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္ 
အလက္အေသးစိတ္အား အဖြ ဲ႔အစည္းအတြင္း မတည္ေငြရွာေဖြျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
ဤေတာင္းဆိုမႈမ်ားအားလက္ခံရရိွရန္ သင္ဆႏၵမရိွလွ်င္ ကြ်န္မတို႔အား ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

i-M"&1#6NA68-!#%6&1X%%OA8T-M&&+2A61A+8-H+,%$5%#-'()?


