
ေရာဂါမေတြ႕ ရလာဒ္ဆိုတာ ဘာလဲ
ေရာဂါမေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္းရလာဒ္ဆုိသည္မွာ သင့္ကေလးတြင္ 
က်န္းမာေရးျပႆနာ တစ္စံု တစ္ရာ မေတြ႔ရေၾကာင္း ဆုိလုိသည္။ 
အလြန္ရွားပါးေသာ အေျခအေနတြင္ မွားယြင္းေသာ ေရာဂါမေတြ႕ ရလာဒ္ 
ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးတြင္ ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈ ရွိေသာ္လည္း ေရာဂါ 
လကၡဏာမ်ားက  ေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာ တတ္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ 
အေျခအေနသည္ ကေလး ၁၀၀,၀၀၀ တြင္ တစ္ေယာက္ခန္႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ 

ေရာဂါေတြ႕ ရလာဒ္က ဘာလဲ
ေရာဂါေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္း ရလာဒ္သည္ ကေလးတြင္ ေရာဂါတစ္မ် ိဳးမ် ိဳး 
ျဖစ္ေနသည္ဟု မဆုိလုိပါ။  ေမြးစကေလး စစ္ေဆးျခင္းသည္ က်န္းမာေရး  
ျပႆနာတစ္ခုခုအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားသည္ဟု ေဖၚထုတ္ေပးျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ေရာဂါေတြ႕ စစ္ေဆးျခင္း ရလာဒ္ရိွ ေသာ ကေလးမ်ားကုိ ေသြးနမူနာ 
ထပ္မံယူရန္ လုိအပ္ပါမည္။  ေနာက္ပိုင္း ရလာဒ္မ်ား ကလည္း ေရာဂါေတြ႔ 
ျဖစ္ပါက  ကေလးကုိ အထူးကုထံ လႊေဲျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီအန္ေအ စစ္ေဆးျခင္း
ေမြးစကေလး ေသြးစက္စစ္ေဆးျခင္းတြင္ ဒီအန္ေအ မဟုတ္ေသာ ဇီဝ 
ဓါတု စစ္ေဆးျခင္း  ပါဝင္ပါသည္။  သုိ႔ေသာ္လည္း ဇီဝ ဓါတု စစ္ေဆးမႈမွ  
တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔တြင္ မ် ိဳးရိုး ဗီဇလုိက္  အဆုတ္နာ ေရာဂါ အႏၱရာယ္  
သို႔မဟုတ္  ဖက္တီအက္ဆစ္ ဓါတ္တုိး ေဖါက္ျပန္မႈတုိ႔ ေတြ႔ရတတ္ျပီး ဒီအန္ေအ 
စစ္ေဆးမႈ  ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။  အျခားနမူနာမ်ားကို ဒီအန္ေအ 
စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ပါ။ 

ေနာက္ပိုင္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္ကေလးကုိ စစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ရန္  ေရြးခ်ယ္ုေသာ္လည္း  ေနာက္ပိုင္း  
စိတ္ေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ သင္၏ မိသားစုဆရာဝန္ကုိ  ေျပာျပပါ။  
သင္၏ ဆရာဝန္က သင့္ေတာ္ေသာ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္  
စီစဥ္ ေပးလိမ့္မည္။ 

စစ္ေဆးျခင္း အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိစရာမ်ား
စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္စဥ္၏ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ 
စစ္ေဆးျခင္းသည္ လွ်င္ျမန္၍ စိတ္ခ်ရပါသည္။ ေျခဖေနာင့္တြင္ ေသြးယူျခင္းသည္ အရည္ျပားတြင္ ေသးငယ္ေသာ အေပါက္ကုိသာ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ 
ကူးစက္ေရာဂါဝင္ရန္ အႏၱရာယ္နည္းပါသည္။ ေသြးနမူနာယူေသာ သားဖြားဆရာမ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳက လက္အိပ္ကုိအသုံးျပဳျပီး စမ္းသပ္မႈမျပဳမီ ေျခဖေနာင့္ကုိ 
သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ပါသည္။ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ ကေလးကုိ အနည္းငယ္ မသက္မသာ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ကေလးကုိ ႏို႔တိုက္ ေနႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ 
ဖက္ထားႏိုင္ ပါသည္။ 

ေမြးကာစကေလးမ်ား ေသြးစက္ စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ 

ရလာဒ္ 
“ေရာဂါေတြ႕” 

ရလာဒ္ 
“ေရာဂါေတြ႕” 

၄၈-၇၂ နာရီ
ရလာဒ္ “ေရာဂါမေတြ႕” 

ရလာဒ္ “ေရာဂါမေတြ႕” 

အနည္းဆံုး ၂ ွႏွစ္မွ 
၁၈ ႏွစ္အတြင္း 

သိမ္းဆည္းထားျခင္း ကေလးေမြးျခင္း

စစ္ေဆးရန္ မိဘက 
သေဘာတူျခင္း

NSW ပံုစံႏွင့္ စာေစာင္ မွာယူျခင္းစနစ္ မွ 
ေမြးစကေလး ေသြးစက္စစ္ေဆးျခင္း စာေစာင္ ထပ္မံမွာယူျခင္း 

ထုတ္ေဝသူ

73 Miller Street, North Sydney, NSW 2060  
Locked Mail Bag 961, North Sydney 2059 
တယ္လီဖုန္း  61–2–9391 9000

www.health.nsw.gov.au 
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ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
NSW ေမြးကာစကေလး စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္ အတြက္ 
ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္္မ်ား သိလုိပါက အစီအစဥ္၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သုိ႔ 
သြားေရာက္၍ ဗီဒီယိုကုိ ၾကည့္ရႈပါ။   
https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/laboratory-services/
newborn-screening

သို႔မဟုတ္ ဆစ္ဒနီ ကေလးေဆးရံုကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သြားၾကည့္ပါ။  
https://www.schn.health.nsw.gov.au/

‘Find a service’ ကုိ ေရြးခ်ယ္၍  NSW Newborn Screening Program’ သုိ႔ 
သြားေရာက္ပါ။ 

ေမြးကာစကေလး ေသြးစက္ စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္
လိပ္စာ Locked bag 4001,  
Wentworthville, NSW 2145  
တယ္လီဖုန္း: 61-2-98453659 
အီးေမး- NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au 

အေရးၾကီးသည္ - ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင့္ကေလးေမြးျပီး 
သံုးလအၾကာထိ သိမ္းထားပါ။ သင့္ထံ ကေလးအား စစ္ေဆးရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံစာ ထပ္ခါထပ္ခါ လာႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ ဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္ သားဖြားဆရာမက သင့္ကေလး စစ္ေဆးျခင္းရလာဒ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ထပ္မံ စုံစမ္းေလ့လာရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သားဖြားဆရာမ/
သူနာျပဳက 

စစ္ေဆးျခင္း 

ဓါတ္ခြခဲန္းသုိ႔ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ 

ကဒ္ျပားကို ေပးပို႔ျခင္း

သားဖြားဆရာမ/
သူနာျပဳက 

ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ 
စီစဥ္ျခင္း

အထူးကုထံသို႔ 
လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း 

ေမြးကာစကေလးမ်ား 
ေသြးစက္ စစ္ေဆးျခင္း

Burmese

ကာကြယ္ရန္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား
သင့္ကေလး

 ေစာေစာအေျဖရွာေတြ႔ျခင္းက 
သင့္ကေလးအနာဂတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈအတြက္ 
အေရးၾကီးပါသည္။ 



ေမြးကာစကေလးမ်ား ေသြးအစက္အေျပာက္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ 
အခမဲ့ျဖစ္ျပီး NSW ႏွင့္ ACT  တြင္ရိွေသာ ေမြးကာစကေလး 
အားလံုးအတြက္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ ဤသို႔ ေသြးစစ္ျခင္းသည္ 
သင့္ကေလးတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာ တစ္ခုခု ရိွမရိွ စစ္ေဆးရန္ 
ျဖစ္သည္။ 

သင့္ကေလးကုိ ေမြးကာစတြင္ ေသြးမစစ္ထားမိပဲ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခု 
ရိွေနပါက ထုိျပႆနာ၏ လကၡဏာရပ္မ်ား ေပၚလာသည့္ အခ်နိ္တြင္ ကေလး၏ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကုိ 
ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ကေလးကုိ ေရာဂါလကၡဏာေပၚေပါက္မွ ကုသေပးလွ်င္ သင့္ကေလး၏ 
ၾကီးထြားမႈႏွင့္ ဖြ ံ႔ျဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေနျပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခ်နိ္မွ ီ ကုသမႈမရိွလွ်င္ အသက္ 
အႏၱရာယ္ကုိပင္ ထိခိုက္ ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ် ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေစာေစာစမ္းသပ္၍ 
စံုစမ္းရွာေဖြျခင္းေၾကာင့္ ေစာေစာ စတင္ကုသ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

စစ္ေဆးျခင္းက 
ဘာေၾကာင့္ 
အေရးၾကီးသလဲ 

ဘယ္အခ်နိ္မွာ စစ္ေဆးရမလဲ
သင့္ကေလး ႏွစ္ရက္ သုံးရက္ရလွ်င္ (ဆုိလုိသည္မွာ ၄၈ နာရီမွ ၇၂ နာရီရလွ်င္) 
သင့္ကေလးကုိ စစ္ေဆး ရမည္ျဖစ္သည္။ သားဖြားဆရာမ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳဆရာမက 
သင့္ကေလး၏ ဖေနာင့္တြင္ အထူးအပ္ျဖင့္ ေသြးတစ္စက္ႏွစ္စက္ခန္႔ ေဖာက္ယူျပီး 
ေသြးစစ္ကဒ္ျပားျဖင့္ ယူေဆာင္သြားမည္။ ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ထုိကဒ္ျပားကုိ 
ဗဟိုဓါတ္ခြခဲန္းသုိ႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။  

ေသြးစစ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္
ေသြးနမူနာကုိ မေဖာက္ယူမီ NSW က်န္းမာေရးဌာနကုိ သင္က ေသြးစစ္ျခင္းကုိ 
သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေပးအပ္ရမည္။ 
ေသြးစစ္ကဒ္ျပားတြင္ သေဘာတူညီမႈ ဆုိင္ရာ အခန္း (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) ပါရိွသည္။ 
ေသြးစစ္ရန္ သေဘာတူပါက သင့္ကို လက္မွတ္ထုိးခိုင္း ပါလိမ့္မည္။ 

သင့္ကေလးကုိ ေသြးမစစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက
သင့္ကေလးကုိ ေသြးမစစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက သင့္ကို ေသြးစစ္ျခင္းအား 
ျငင္းပယ္သည့္ သီးျခားပံုစံတစ္ခုကုိ လက္မွတ္ထုိးရမည္။ ျဖည့္စြက္ထားေသာ 
ျငင္းပယ္သည့္ ပုံစံႏွင့္အတူ သင့္ကေလး၏ ေသြးစစ္ျခင္းကဒ္ျပားကုိ ဓါတ္ခြခဲန္းသုိ႔ 
ေပးပို႔ရအံုးမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကေလးကုိ ေသြးမစစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ပါက သင္၏ 
မိသားစုဆရာဝန္၊ သင့္ကေလးႏွင့္ မိသားစု၏ သူနာျပဳဆရာမတုိ႔ကုိ သင့္ကေလးအား 
ေသြးမစစ္ထားေၾကာင္း အသိေပးရန္ အၾကံျပဳလုိ ပါသည္။ 

ေသြးစစ္ျပီးလွ်င္ 
ေသြးစစ္ျခင္းရလာဒ္က ပံုမွန္ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကုိ ဆက္သြယ္မည္မဟုတ္ပါ။ 

ထပ္မံ၍ ေသြးစစ္ရန္ လုိအပ္ပါက သင္၏ သားဖြားဆရာမ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးႏွင့္ 
မိသားစု၏ သူနာျပဳဆရာမက စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းအမ် ိဳးမ် ိဳးေၾကာင့္ သင့္ကုိ 
ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၁။ ဓါတ္ခြခဲန္းက ေသြးနမူနာ ထပ္မံရယူရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

၂။  သင့္ကေလး၏ ေသြးစစ္ခ်က္ရလာဒ္ ပုံမွန္မဟုတ္လွ်င္ သင့္ကုိ အေၾကာင္းၾကားျပီး 
ေသြးနမူနာ ထပ္မံရယူ၍ စမ္းသပ္ရန္ လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္ကေလး၏ ေသြးနမူနာကုိ ထပ္မံစမ္းသပ္ျပီး က်န္းမာေရးျပႆနာတစ္ခုရိွေၾကာင္း 
ညႊန္ျပေနလွ်င္ အထူးကုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ျပသရန္ လႊေဲျပာင္းေပး ပါလိမ့္မည္။ 

ေသြးစစ္ခ်က္ကဒ္ျပားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
ေသြးစစ္ခ်က္ကဒ္ျပားမ်ားကုိ လုံျခံဳစြာ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ အျမဲတမ္း 
သိမ္းဆည္း ထားမည္ျဖစ္သည္။ သိမ္းဆည္းထားေသာ ကဒ္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္ခြင့္ကို 
တင္းၾကပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားျပီး ျပည္နယ္ဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ ေပးထား ပါသည္။ 

ဓါတ္ခြခဲန္းက သင့္ကေလး၏ ေသြးစစ္ခ်က္ ကဒ္ျပားကုိ အရည္အေသြး အာမခံရန္ႏွင့္ 
စာရင္းစစ္ရည္ရြယ္ခ်က္ တုိ႔ျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေအာင္ သိမ္းဆည္းထားမည္ 
ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပီးလွ်င္ သင္က ဆက္ျပီး ထိန္းသိမ္းမထားေစလုိပါက 
သင့္ထံ ျပန္ျပီးေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ သင္က 
ဆက္ျပီးထိန္းသိမ္း ထားေစလုိလွ်င္ ဓါတ္ခြခဲန္းက ၁၈ ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္။ 
တရားဝင္သေဘာတူညီခ်က္က ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္၍ သင့္ကေလး အသက္ ၁၈ 
ႏွစ္ျပည့္ေသာအခါ စမ္းသပ္မႈသေဘာတူညီခ်က္ ျပီးဆုံးေသာေၾကာင့္ ကဒ္ျပားကုိ 
ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဘယ္သူက ကဒ္ျပားကုိ ရယူႏိုင္သလဲ
သင့္ကေလး၏ ကဒ္ျပားကုိ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ ယူေဆာင္အသုံးျပဳပါမည္။ 

• သင့္ကေလးအတြက္ ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား လုိအပ္ေသးပါက

• ဓါတ္ခြခဲန္းက အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ စာရင္းစစ္ရန္ လုိအပ္လွ်င္

•  က်င့္ဝတ္အရ ပုဂၢ ိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္ မ်ား ဖယ္ရွားျပီး သင့္ကေလးကုိ 
ဘယ္သူဘယ္ဝါ မသိႏိုင္ေတာ့သည့္အခါ က်န္းမာေရး သုေတသနအတြက္ 
အသုံးျပဳျခင္း

• တရားရံုး၏ အမိန္႔အရ

• အမႈစစ္အရာရွိအမိန္႔အရ 

က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း
ေမြးကာစကေလး ေသြးစက္စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
ကေလး ၁၀၀,၀၀၀  ခန္႔ကုိ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ၂၅ မ် ိဳးအတြက္ 
စစ္ေဆးေပးလွ်က္ရိွပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္း အစီအစဥ္မွ ထပ္တုိးေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ထုတ္ပယ္ေသာ ျပႆနာမ်ား အခါအားေလ်ာ္စြာ ရွိပါသည္။ ေအာက္ပါတုိ႔မွာ 
အမ်ားဆံုး စစ္ေဆးေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမြးရာပါ လည္ပင္းၾကီးေဟာ္မုန္းမ်ားေရာဂါ 
•  သိုင္းရြကိ္ဂလင္းကင္းမဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဖြ ဲ႔စည္းမႈ သို႔မဟုတ္ 

အလုပ္လုပ္မႈသည္ မကုသပဲထားပါက ကေလး၏ၾကီးထြားမႈကို ထိခိုက္ျပီး 
ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ ပါသည္။ 

• တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၄၀ ခန္႔တြင္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရိွပါသည္။ 
• သိုင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းျဖင့္ေဆးကုသေပးရပါသည္။

မ် ိဳးရုိးဗီဇလိုက္အဆုတ္နာေရာဂါ
•  မ် ိဳးရိုးဗီဇ ပ်က္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးရိွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ 

ခြ် ဲ၊ သလိတ္မ်ားထြက္ျပီး ျပင္းထန္ေသာ အဆုတ္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ေစျပီး 
မကုသပါက အသက္မရွည္ႏိုင္ပါ။ 

• တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၃၀ ခန္႔တြင္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရိွပါသည္။ 
•  ဤေရာဂါေတြ႕ရိွရေသာ ကေလးမ်ားကို ေစာစီးစြာ ကုသေပးပါက က်န္းမာေရး 

တိုးတက္မႈ မ်ားစြာရိွပါသည္။ 

ကေလး ပီေကယူေရာဂါ
•  ခႏၶာကိုယ္က အေရးၾကီးသည့္ အမိုင္ႏိုအက္ဆစ္ ဖီနယ္လာလနင္းကို 

ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းမရိွေတာ့ပဲ မကုသပါက ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ 
ပါသည္။

• တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၁၀ ဦးခန္႔တြင္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရိွပါသည္။ 
•  ပီေကယူေရာဂါကို ကုသမႈမွာ ဖီနယ္လာလနင္း နည္းပါးေသာ အစားအစာကို 

ကေလးအသက္ ပထမ ႏွစ္ပတ္ သံုးပတ္အတြင္း စတင္ေကြ်းျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ္စီေအဒီ ခ် ိဳ႕တဲ့ေရာဂါ
•  အဆီကို ခႏၶာကိုယ္က ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း မရိွေသာ ေရာဂါ။ မကုသပဲထားပါက 

သာမန္ကေလးဘဝ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ ႏိုင္ပါသည္။ 
• တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၆-၈ ဦးခန္႔တြင္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရိွပါသည္။
•  ကေလးဘဝ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္စဥ္ အထူးဂရုစိုက္ရန္လိုျပီး ကေလးတြင္ 

လံုေလာက္ေသာ အာဟာရစြမ္းအင္ ရရိွေစရပါမည္။ 

ေမြးရာပါ အက္ဒရယ္နယ္ဆဲလ္ ပြားမ်ားေရာဂါ 
•  ကေလး၏ဇီဝျဖစ္စဥ္၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို တုန္႔ျပန္မႈ၊ ဆားပမာဏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လိင္ပိုင္း စရိုက္လကၡဏာမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေဟာမုန္းမ်ားကို 
ထုတ္ေပးသည့္ အက္ဒရယ္နယ္ အၾကိတ္မ်ား၏ ေျပာင္းလဲသြားေသာ 
စြမ္းေဆာင္ရည္။ 

• တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၆-၇ ဦးခန္႔တြင္ စမ္းသပ္ေတြ႔ရိွပါသည္။
• ေဟာ္မုန္းအစားထိုးျခင္းႏွင့္ ဆားဓါတ္ အစားထိုးျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ    
   နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကုသရမည္။ 

အျခား ရွားပါးေသာ ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား 
•  ကေလးမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာ အျခား ရွားပါး ေဖါက္ျပန္မႈမ်ားရိွပါသည္။ 

NSW ေမြးစကေလး စစ္ေဆးျခင္းအစီအစဥ္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကေလး ၂၀ ဦးခန္႔ 
စမ္းသပ္ေဖၚထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

“သေဘာတူသည္” သုိ႔မဟုတ္  
“သေဘာမတူပါ” ဟု ေရးပါ။ 
၁။  သင့္ကေလးကုိ ေသြးစစ္ရန္  

သေဘာတူသည္။ 
၂။  ေသြးစစ္ကဒ္ျပားကုိ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ 

သိမ္းဆည္းထားရန္ သေဘာတူသည္။
၃။  ပုဂၢ ိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားျပီးပါက ထုိကဒ္ကို  
က်န္းမာေရး သုေတသန အတြက္  
အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူသည္။

သင္ဆႏၵရိွပါက ပထမတစ္ခုအတြက္ သေဘာတူ ျပီး  
က်န္ႏွစ္ခုကုိ သေဘာမတူပါ ဟုေရြးခ်ယ္ ေဖၚျပ ႏိုင္သည္။ 

ေသြးစစ္ကဒ္ျပားေပၚရိွ သေဘာတူညီခ်က္

ဤေနရာတြင္ လက္မွတ္ထုိးပါ။ 


