
ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တိုင္မ်ား၏ 
အေရးပါပံု

သင့္ကေလး၏ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈအား 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ၿခင္း။ 

သင္သည္ စိုးရိမ္မႈတစံုတရာရွခိဲ့လွ်င္ 
ေစာစီး စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

သင့္၏ကေလးႏွင့္မိသားစုက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္  
www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services  

တြင္ ရွာေဖြပါ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာအၿပည့္အစံု

ေစာင့္မေနပါႏွင့္။ ေစာလွ်င္စြာ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

သင့္ကေလးသည္ သူ၏ အသက္အလိုက္ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ မွတ္တိုင္မ်ား ရွမိေနလွ်င္ 
သင့္၏စိုးရိမ္စိတ္ကို ေဝမွ်ပါ။

သင့္၏ ကေလးႏွင့္ မိသားစုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သူနာၿပဳ သို႔မဟုတ္ 
အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ ႏွင့္ ေၿပာဆိုေဆြးေႏြးပါ။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ ံ႕ၿဖိဳးေနစဥ္အတြင္း ေစာလွ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
သင့္ကေလး လုပ္ႏိုင္သေလာက္ အၿပည့္အဝ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။

ထပ္မံရွာေဖြလိုလွ်င္
ကၽြႏုပ္္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း (အၿပာေရာင္ စာအုပ္) 

ထဲတြင္ ကေလး၏ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အသံုး၀င္ေသာအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား 

ပါဝင္ပါသည္။

သင့္ကေလးကို ၎၏ 
ကၽြမ္းက်င္မ်ားဖြ ံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။

ပထမဆံုးေၿခလွမ္း လွမ္းၿခင္း၊ ပထမဆံုး ၿပံဳးၿခင္း၊ “ဘိုင္ဘိုင္” လို႔ 
လက္ၿပႏႈတ္ဆက္ၿခင္း စသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈမွတ္တို္င္မ်ားဟု 

ေခၚသည္။ 

ေမြးစမွ ၅ ႏွစ္အတြင္း သင့္၏ကေလး ကစားျခင္း၊ သင္ယူျခင္း၊ 
စကားေၿပာျခင္း၊ ၿပဳမူျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွား ျခင္း ဆိုသည့္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ 

မွတ္တိုင္မ်ားကို ေရာက္ရိွ သင့္ ပါသည္။   

သင့္ကေလး၏ အရြယ္တိုင္းတြင္ သင္လုပ္ႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္ေသာ 
ေန႔စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး စိတ္ကူးအေတြးမ်ားအတြက္ 
ခ်စ္ျခင္း၊ ေျပာျခင္း၊ သီခ်င္းဆုိျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း၊ ကစားျခင္း အစီအစဥ္ကို  
www.lovetalksingreadplay.com.au တြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္။

သင့္ကေလး၏ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈကို 
အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ 

မွတ္သားပါ။
သင့္ကေလး၏ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရိွမရိွ 

ကၽြႏုပ္္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း (အၿပာေရာင္ စာအုပ္) ထဲရွ ိ 
“လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာပါ၊ ေစာလွ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ” ထဲမွ 

ေမးခြန္းမ်ားကို ေၿဖဆိုပါ။  

Burmese - Milestones Matter



Has eating 
and 
sleeping 

လကၡဏာမ်ားကို ေလ့လာပါ။ ေစာလွ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
သင့္ကေလး၏ အေစာပိုင္းဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ခရီးစဥ္ တခု ၿဖစ္သည္

၆ ပတ္မွ ၈ ပတ္ ၆ လ

၁၈ လ

၃ ႏွစ္ ၄ ႏွစ္

●
လူမ်ားကုိ စတင္ 
ၿပံဳးရယ္ၿပသည္။

●
အသံလာရာသို႔ 
ေခါင္းလွည့္ၾကည္ ့
တတ္သည္။

●
ေခါင္းကို ခ္ုိင္မာစြာ 
မတ္ႏိုင္သည္။

●
အရာဝတၳဳမ်ားကုိ 
မ်က္လုံးၿဖင့္ 
စတင္လုိက္ၾကည့္ သည္။

●
အသံမ်ားကို ပုံစံတူ 
အသံၿပဳတတ္သည္။

●
အကူအညီမလုိအပ္ပဲ 
စတင္ထုိင္ႏိုင္သည္။

●
အျခားသူမ်ား အထူးသျဖင့္ 
မိဘမ်ားႏွင့္ ကစားျခင္း ကုိ 
ႏွစ္သက္သည္။

●
သူ၏အမည္ကုိ ေခၚလွ်င္ 
တုန္႔ျပန္တတ္သည္။

●

စကားေၿပာဖုိ႔ၾကိဳးစားခ်နိ္တြင္ 
သရသံမ်ား (“အဲ” 
“အာ့” “အို”) တုိ႔ကုိ 
ဆက္တုိက္အသံထြက္သည္။

●

“ဟင္အင္း” ကုိ 
 ေခါင္းခါျပျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
“ဘိုင္ဘုိင္” ကုိ လက္ယမ္းျပန္ျခင္း 
စသည့္ ရိုးရွင္း ေသာ 
ကိုယ္ဟန္ေနထားမ်ားကုိ 
အသံုးၿပဳသည္။ ●

အၿပဳအမူမ်ားကို  
ပံုစံတူ လုပ္ၿပသည္။

●
ရိုးရွင္းစြာေတာင္းဆုိ 
မႈမ်ားကုိ  
တုန္႔ျပန္ႏိုင္သည္။

●
“မာမာ” ႏွင့္ “ဒါဒါ” ဟု 
ေၿပာလာႏိုင္သည္။

● Pulls up  to stand
●

စကားတလုံးခ်င္း 

အေတာ္မ်ားမ်ား ေၿပာဆုိႏိုင္ 

သည္။

●
တေယာက္ထဲ 

လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္သည္။●

သာမန္အသုံးအေဆာင္မ်ား 

(ဥပမာ တယ္လီဖုန္း၊ 

သြားပြတ္တံ၊ ဇြန္း) ကုိ 

ဘာအတြက္ သုံးစြသဲည္ကုိ  

သိရွသိည္။

●

အရုပ္ ကုိ အစာေကၽြးၿခင္း 

ကဲ့သို႔ ရိုးရွင္းေသာ 
ဟန္ေဆာင္ကစားၿခင္းကုိ 

ကစားတတ္သည္။

●
စိတ္ဝင္စားေသာ အရာ၀တၱဳကို 

အျခားသူမ်ားအား 
လက္ညိဳးထုိးၿပတတ္သည္။

●

စကားလံုး ၂ လုံး မွ ၄ လုံး အထိ 

ပါဝင္ေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကုိ 

ေၿပာႏိုင္သည္။

●

အၿခားကေလးမ်ားႏွင့္ 

ရွေိနခ်နိ္တြင္ စိတ္လႈပ္ရွား 

သည္။

●
ရိုးရွင္းေသာ 
လမ္းညႊန္းခ်က္မ်ားကုိ 
လိုက္နာႏိုင္ သည္။

●
ေဘာလုံးကုိ 
ေကာင္းစြာ 
ကန္ႏိုင္သည္။

●

အရာ၀တၱဳအမည္  
မ်ားကုိေျပာလွ်င္  
ပံုကားခ်ပ္ထဲ တြင ္
 ေထာက္ျပႏိုင္သည္။

●

လူၾကီးမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား 
လုပ္သလုိ လိုက္ 
လုပ္တတ္သည္။ (ဥပမာ 
အၿခားေသာကေလးမ်ား 
ေၿပးလႊားခ်နိ္တြင္ လုိက္ပါ 
ေၿပးလႊားၿခင္း) 

●

စာေၾကာင္း ၂ သုိ႔မဟုတ္ 
၃ ေၾကာင္းပါဝင္ေသာ 
စကားေၿပာဆုိျခင္းကုိ 
ေၿပာဆုိႏိုင္သည္။

●
ေကာင္းစြာ 
တြယ္တက္ကစားႏုငိ္ၿခင္း

●
အရုပ္မ်ား၊ တိရိစာၦန္မ်ား၊ 
လူတို႔ႏွင့္ make-believe 
ကစားႏိုင္သည္။

●
တြန္႔ဆုတ္မေနပဲ 
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ 
မႈ ၿပသႏိုင္သည္။

● ပံုေၿပာႏိုင္သည္။

●

၂ စကၠန္႔ၾကာ 
ေၿခတဖက္တည္းၿဖင့္ 
ခုန္သြားႏိုင္၊ 
မတ္တပ္ရပ္ႏိုင္သည္။

●

တေယာက္တည္းေနၿခင္းထက္ 
အၿခားကေလး 
မ်ားႏွင့္ ကစားၿခင္းကို 
ပိုၿပီးႏွစ္သက္သည္။

●
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ 
ကစားႏိုင္သည္။

●
ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပိုင္း ၂ ခု 
မွ ၄ခု ပါဝင္ေသာ လူတဦး၏ 
ပံုကုိ ဆြႏဲိုင္ၿခင္း။ 

၂ႏ
ွစ္

My personal health record

This is the personal health record of:

please take this book with you when you  
 attend any health service, doctor or hospital

ကၽြႏ္ုပ္၏က်န္းမာေရးမွတ္တမ္း တြင္ ဖြ ံ႕ၿဖိဳးမႈ မွတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားပိုမိုပါဝင္သည္။ သင့္ကေလး၏တိုးတက္မႈႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို က်န္းမာေရးသူနာျပဳ 

သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္တို႔ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ်နိ္တြင္ ေဆြးေႏြးေဝမွ်ပါ။ ေစာင့္မေနပါႏွင့္။ ေစာလွ်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ထူးျခားမႈ ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္၏ ကေလးႏွင့္ မိသားစု က်န္းမာေရးစင္တာ ကို ရွာေဖြလိုလွ်င္ www.health.nsw.gov.au/child-family-health-services ကို သြားေရာက္ရွာေဖြပါ။  

သင့္ကေလးႏွင့္အခ်နိ္ေပးၿခင္းအတြက္ စိတ္ကူး ေကာင္းမ်ားကိုရႏိုင္ရန္ 
ခ်စ္ခင္မႈကို ၿပသၿခင္း၊ စကားေၿပာေပးၿခင္း၊ သီခ်င္းဆိုေပးၿခင္း၊ စာဖတ္ၿပ ၿခင္း၊ 
ကစားေပးၿခင္းတို႔အတြက္  http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/ 
ကိုသြားေရာက္ေလ့လာပါ။

အေၾကာင္းအရာ အရင္းအျမစ္ကို U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. program https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/ : June 2017. Adapted by NSW Ministry of Health. SPHN (HSP) 180408.

၁၂ လ

ဤေနရာမွ  
စတင္သည္။


