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သင့္ကေလးကို ေမြးျပီးကာစ ရက္သတၱပါတ္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ က်န္းမာေရး 
စစ္ေဆးမႈေတြ အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ 
အၾကားအာရံု ပ်က္စီးမႈရိွမရိွ စစ္ေဆးတာလဲ ပါပါတယ္။ အၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို 
ေမြးျပီးတာနဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ဖို႔ ကမ္းလွမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္နဲ႔ သင့္ကေလးကို ေဆးရံုမွာ စမ္းသတ္မႈျပဳလုပ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ 
ေဆးရံုဆင္းျပီးတာနဲ႔ မၾကာခင္မွာ သင့္ကေလးအတြက္ အၾကားအာရံု 
စမ္းသတ္မႈကို ျပင္ပလူနာအေနနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ့္ရပ္ကြက္ထဲက တစ္ေနရာမွာျဖစ္ေစ 
ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ့္ကေလးကို ဘာေၾကာင့္ အၾကားအာရံု 
စစ္ေဆးဖို႔လိုအပ္သလဲ။ 
ကေလး အေယာက္ ၁၀၀၀ ေမြးဖြားရင္ အၾကားအာရံု သိသိသာသာဆံုးရံႈးတဲ့ 
ကေလး  တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ပါတတ္ပါတယ္။ 

သင့္ကေလး ဘယ္ေလာက္အၾကားအာရံု ေကာင္းသလဲဆိုတာ 
တတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒါမွ သင္နဲ႔ သင့္ကေလးဟာ 
မွန္ကန္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔ အေထာက္အပံ့ေတြ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကေလးေတြဟာ စကားတစ္လံုးကို စေျပာတတ္လာျပီဆိုရင္ သူတို႔ဟာ 
လူၾကီးေတြေျပာဆိုေနတာကို နားေထာင္ေနတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရိွေနျပီ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကေလးကို စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ ဘာေတြလုပ္ဖို႔ 
လိုသလဲ။ 
ေလ့က်င့္ျပီးသား အၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးတဲ့သူဟာ သင့္ကေလး 
အိပ္ေနတဲ့အခ်နိ္ ဒါမွမဟုတ္ ျငိမ္ျငိမ္ေလး အနားယူေနတဲ့အခ်နိ္မွာ စမ္းသတ္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ စမ္းသတ္တဲ့အခ်နိ္မွာ သင္လည္း သင့္ကေလးနဲ႔အတူတူေနေပးေစ 
ခ်င္ပါတယ္။ 

စမ္းသတ္သူဟာ အာရံုခံအျပား ေသးေသးေလးတစ္ခုကို ကေလးရဲ႕ 
ဦးေခါင္းေပၚမွာထားျပီး နားက်ပ္ကေနတစ္ဆင့္ ကေလးရဲ႕နားဆီကို 
ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့အသံတစ္ခု ေပးလိုက္ပါမယ္။ အာရံုခံအျပားေလးက 
အသံအေပၚမွာကေလးရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ 

စမ္းသတ္မႈက ကေလးကို အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ႏုငိ္ပါဘူး။ စမ္းသတ္မႈျပီးဆံုးဖို႔ 
၁၀ - ၂၀ မိနစ္ ေလာက္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ 

ရလာဒ္မ်ား 
အၾကားအာရံုစစ္ေဆးမႈ ျပီးတာနဲ႔တစ္ျပိဳင္နက္ ရလာဒ္ေတြကို ရွင္းျပပါမယ္။ ျပီးရင္ 
သင့္ကေလးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရး မွတ္တမ္း (စာအုပ္အျပာ) ထဲမွာ 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါမယ္။ 

တကယ္လို႔ ရလာဒ္ေတြအရ စစ္ေဆးမႈ ထပ္လုပ္ဖို႔ လိုေသးတယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာ 
သင့္ကေလးရဲ႕ အၾကားအာရံုဆံုးရံႈးသြားျပီးလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ရလာဒ္အရ 
အျခား အေၾကာင္းရိွလို႔လဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စမ္းသတ္ဖို႔လိုရတဲ့ 
အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေၾကာင္းရင္းဟာ ေမြးဖြားျပီးတဲ့အခ်နိ္မွာ အရည္ သို႔မဟုတ္ 
တစ္ခုခု သင့္ကေလး နားထဲမွာ ပိတ္ဆို႔ေနလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

သင့္ကေလး ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါ 
ဘာဆက္လုပ္ဖို႔ လိုေသးလဲ
အၾကားအာရံုဟာ အခ်နိ္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

သင့္ကေလးရဲ႕ စကားေျပာပံု၊ ဘာသာစကား ဖြ ံ႕ျဖိဳးမႈနဲ႔ အသံေတြအေပၚ 
တုန္႔ျပန္ပံုေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနဖို႔  အေရးၾကီးပါတယ္။ 

သင့္ကေလးရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ေလ့လာဖို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမဲ့ စာရင္းပါတဲ့ 
စာရြက္ကေလးကို ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ေနာက္ပိုင္းမွာ သင့္ကေလးရဲ႕အၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ စကားေျပာပံုနဲ႔ 
ဘာသာစကား ဖြ ံ႕ျဖိဳးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္စရာရိွရင္ သင့္ကေလးရဲ႕ 
အၾကားအာရံုကို စစ္ေဆးခံဖို႔ စီစဥ္ပါ။ သင့္ကေလးရဲ႕ အၾကားအာရံုကို စစ္ေဆးခံဖို႔ 
သင့္ေတာ္တဲ့၀န္ေဆာင္မႈကို ညႊန္ျပေပးဖို႔ သင့္ရဲ႕ မိသားစုဆရာ၀န္ ေျပာျပပါ။ 

အၾကားအာရံုကို အသက္အရြယ္မေရြး စစ္ေဆးလို႔ရပါတယ္။ 
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ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္းအရာ ပိုျပီး သိလုိပါက ေအာက္ပါ  
ဝဗ္ဆိုက္ သို႔ သြား ၍ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ 

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ရန္/ ခ်နိ္းဆိုရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား 
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အၾကားအာရံု ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာရန္စာရင္း 
ေမြးစမွ ၃ လအထိ အသံက်ယ္က်ယ္ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း

ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ေသာ အသံမ်ားၾကားလ်င္ ျငိမ္သြားျခင္း 

ညည္းျငဴသံျပဳျခင္း

စကားေျပာသူ၏ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္၍ စကားသံကိုတုန္႔ျပန္ျခင္း 

 ၃-၆ လအတြင္း အသံလာရာသို႔ မ်က္လံုး သို႔မဟုတ္ ေခါင္းလွည့္ၾကည့္ျခင္း

စကားျပာသံႏွင့္ ဆင္တူေသာ အသံမ်ားစတင္ ျပဳလုပ္ျခင္း    

ရယ္ေမာျခင္းႏွင့္ သူတို႔၏ခံစားမႈကိုျပသေသာ အသံမ်ားျပဳျခင္း  

၆-၉ လအတြင္း `ဒါ ဒါ´ `မာ မာ´ `ဘ ဘ´ စေသာ အသံမ်ား ျပဳျခင္း

သူ႔ကို ဂရုစိုက္လာရန္ ေအာ္ဟစ္ျခင္း/ အသံေပးျခင္း

`ျငင္းပယ္ျခင္း´ႏွင့္ ကိုယ့္နာမည္ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း 

သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ ဂီတကို တုန္႔ျပန္ျခင္း 

၉-၁၂ လအတြင္း အျခားသူမ်ား၏ စကားသံမ်ားကို တုပေျပာျခင္း

`ေဘာလံုး´ `ေခြး´ `ေဖေဖ` စသည့္ ရိုးရွင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို နားလည္ျခင္း

အသံခပ္တိုးတိုးၾကားလ်င္ ေခါင္းလွည့္ၾကည့္ျခင္း

ပထမဆံုးစကားလံုးမ်ား ေျပာျခင္း 

၁၂-၁၈ လအတြင္း အပါတ္တိုင္း စကားလံုးအသစ္မ်ား နားလည္လာပံုရျခင္း 

`ေဘာလံုးကို ယူလိုက္´ စေသာ ရိုးရွင္းသည့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္လုပ္ျခင္း 

ေမးျမန္းေသာအခါ လူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အရုပ္မ်ားကို လက္ညိႈးထိုးျပျခင္း 

မျပတ္သားေသာ္လည္း စကားလံုး အသစ္မ်ားကို ေျပာဆိုရန္ အဆက္မျပတ္ သင္ယူေနျခင္း 

၁၈-၂၄ လအတြင္း ပံုမွန္သံုးစြဲေသာ စကားလံုး ၁၀၀-၂၀၀ အတြင္း ရိွလာျခင္း 

ရိုးရွင္းေသာ ပံုျပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္လာျခင္း 

စကားလံုး ႏွစ္လံုး သံုးလံုးခန္႔ ေပါင္းစပ္၍ စကားစုမ်ား အသံုးျပဳလာျခင္း။ ဥပမာ `အေအး နဲနဲ´ 

မွတ္စု -


