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ေကျးဇးူတငလ်ာ 
 
 

  
 
ဤသငေ်ထာက်ကူပစည်းများအား ကုလသမဂ မးူယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆိုငရ်ာုံး (UNODC) သည် 
မန်ချက်စတာတကသုိလ်ှင့် ပးူေပါငး်၍ တထွီငခ်ဲ့ြခငး်ြဖစ်သည်။ 

ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့်ြပစ်မဆုိငရ်ာံုး (UNODC)အေနြဖင့် ဤလမ်းန် စာအုပ်ငယ ်ထတ်ုေဝရန် အတွက် 
တုိက်ိုက်ပ့ံပုိးေပးသူအားလံုးှင့် ၎ငး်တုိ၏ လပ်ုငန်းနယပ်ယ်တွင ်ှစ်ေပါငး်များစွာ ကျငလ်ည်ပီး 
ရရှိထားေသာဗဟုသုတ၊ အေတွးအြမင်များှင့် အေတွအ�ကံများကုိ မေဝေပးသူများအား အလွန်ပင် 
ေကျးဇးူတငေ်ကာငး်ေြပာလိုပါသည်။ ဤစာအုပ်ငယ ်ထတ်ုေဝြခငး် လပ်ုငန်းစဉ် အတွက် တန်ဖုိးမြဖတ်ုိငေ်သာ 
ပ့ံပုိးမများအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂိလမ်ျား အား UNODC မှ အထးူပငေ်ကျးဇးူတငေ်ကာငး် 
မှတ်တမ်းတငအ်ပ်ပါသည်။  

Dr. Aala El- Khani ှင့် Prof. Rachel Calam တုိအား ၎ငး်တုိမန်ချက်စတာ တကသုိလတွ်င ်ြပလပ်ုခဲ့ေသာ 
သုေတသနအေတွအ�ကံများအေပ အေြခခံသည့် ြပြပငေ်ြပာငး်လဲမများြဖင့် သငခ်န်းစာများကုိ ြပငဆ်ငေ်ပးြခငး်၊ 
ထေိရာက်ေသာ အေကာငး်အရာများကုိပ့ံပုိးေပးြခငး် ှင့် UNODC ှင့်လက်တဲွ၍ ေရှေြပးဆန်းစစ်မ များကုိ 
စိတ်ဖိစီးမများ ေသာအေြခအေနများတွင ်မိဘအုပ်ထန်ိးြခငး် စာအုပ်ငယကုိ် အသုံးြပ၍ ြပလပ်ုခဲ့ေသာေကာင့် 
အလန်ွပငေ်ကျးဇးူတငပ်ါသည်။  

ကုသသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆုိငရ်ာံုး၊ UNODC PTRS HQ မှ Global Programme Coordinator 
အြဖစ်တာဝန်ယေူဆာငရ်�က်ေနေသာ Dr. Wadih Maalouf အား ဤစာအုပ်ငယ ်ြဖစ်ေြမာက်ေရး တာဝန်ခအံြဖစ် 
ေဆာငရ်�က်ခဲ့ြခငး် ေကာင့် ေကျးဇးူတငပ်ါသည်။ 

ကုသသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆုိငရ်ာံုး၊ ဗီယက်န�ုိငင်၏ံ တားဆီး ကာကွယေ်ရး၊ ကုသမမှင့် 
ြပန်လည်သန်စွမ်းကျန်းမာေရးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများှင့် အ�ကံေပးအရာရှိများကုိ ၎ငး်တုိ၏မျိးိုးန�မည် 
အကရာစဥ်အလိုက် ေဖာြ်ပလို ပါသည်။ Ms. Giovanna Campello, Dr. Karin Haar, Dr. Ziad El-Khatib, Ms. 
Elizabeth Mattfeld, Ms. Nina Fabiola Montero Salas and Ms. Heeyoung Park. 

ဤစာအုပ်ငယအ်ား ပုံေပေစရန် ဝုိငး်ဝန်းပ့ံပုိးေပးခဲ့ကေသာ ကုသသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါး ှင့် ြပစ်မဆုိငရ်ာံုးမှ 
အြခားဝန်ထမ်းများကုိ  ၎ငး်တုိ၏ မျိးိုးန�မည် အကရာစဥ်အလိုက်ေဖာြ်ပလိုပါ သည်။ Ms. Lulua Asaad, Mr. 
Gilberto Duarte, Ms. Anna Giudice, Ms. Alexandra Souza Martins, Dr. Wendy O’Brien and Ms. Hanna 
Sands. 

UNICEF၊ WHO ှင့် ကေလးများအေပ အကမ်းဖက်မ အဆုံးသတ်ေရး ကမ�ာလံုး ဆုိငရ်ာ မိတ်ဘက် 
အဖဲွအစည်းများမှ လပ်ုေဖာကုိ်ငဖ်က် မိတ်ေဆွများ 

စာအုပ်ငယ၏်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုငး်ှင့်ထတ်ုလုပ်မအတွက် Ms. Esra Köymen Irmak 

ဂျပန်ှင့်ဆီွဒငအ်စုိးရများှင့် US-INL တုိက UNODC၏ တားဆီးကာကွယေ်ရး အစီအစဥ်များေရးဆဲွ 
ေဆာငရ်�က်ရာတွင ်ကူညီပ့ံပုိးမများေကာင့်  ဤစာအုပ်ငယ ်အား ထုတ်ေဝုိငခ်ဲ့ြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 
UNODCအေနြဖင့် ုိငင်အံတွငး်ှင့် အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာရှိ အ ေရးပါေသာသူများ ှင့် အဖဲွအစည်းများ အား 
ဤစာအုပ်ငယကုိ် ဆက်လက်မေဝြခငး်အတွက် ေကျးဇးူတငရ်ှိပါသည်။ 
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ကုိဗစ-်၁၉ (COVID-19) ကပေ်ရာဂါြဖစပ်ာွးစဥ ်အချနိအ်တငွး် 

သင့်ကေလးကုိ ေစာင့်ေရာှက်မေပးြခငး် 
 

 
 
 

 
 

 

Coronavirus ကပ်ေရာဂါ (COVID-19) ြပန်ပာွးမေကာင့် 
ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာေဝးကာွြခငး်ငှ့်လံုးဝပတ်ိေ�ှငခ်ထံားရြခငး်များသည ်
ကမ�ာတစ်ဝမှး်ရှိ သနး်ေပါငး်များစွာေသာ မသိားစုများ၏ဘဝကို 
ေြပာငး်လေဲစပါသည။် ယခအုခါ ေကျာငး်ြပငပ်ေရာကေ်နေသာ 
ကေလးများ၏မဘိများအတွက် အလပုအ်တွက်နုး်ကနရ်ြခငး်ငှ့် 
ကေလးများကို ေစာင့်ေရာှကရ်ြခငး်အြပင ်အြခားြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာ 
ဝငေ်ငေွလျာ့နညး်လာြခငး် စသည့်အချက်များေကာင့် 
မဘိအပုထ်နိး်ြခငး်အေပ စိတ်ဖစီိးမများ ပိုမိုြမင့်တကေ်စိုငသ်ည။် 
ကမ�ာအှံအြပားတွင ်ေနထိုငေ်သာ မသိားစုသနး်ေပါငး်များစွာသည ်
နဂိုကတညး်ကပင ်အ�ရာယြ်ဖစ်ိုငေ်ချ ပိုမိုြမင့်မားေသာ 
အေြခအေနများတွငေ်နထိုငေ်နေသာ အကာအကွယမ်ဲ့ မသိားစုများ 
ြဖစ်ေနပးီ (ဥပမာ - ဒုကသညစ်ခနး် သုိ အရငး်အြမစ်နညး်ပါးေသာ 
ေနရာများတွငေ်နထိုငလ်ျကရ်ှိြခငး်တုိေကာင့်) ၎ငး်တုိအတွက် 
ဤစိနေ်ခမများသည ်ပိုမိုကီးမားသည။်  

  
ဤေနရာတွငေ်ဖာ်ြပထားေသာအချကအ်လကမ်ျားသည ်
သင်ငှ့်သင့်ကေလးများ ရငဆ်ိုင�်ကံေတွရိုငသ်ည့် စိနေ်ခမ 
များအား မညသုိ်ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှး်ိုငမ်ညဟ်ေူသာ အ�ကဥံာဏ်များ 
ေပးရန်ငှ့် မသိားစုတစ်ခအုေနြဖင့် မညသုိ်ဆက်သွယ် ေနထိုငရ်န ်
ဟေူသာ အ�ကဥံာဏ်များေပးြခငး်ြဖင့် သင့်အားကညူရီန ်ရညရ်�ယ ်
သည။် သင့်အေနြဖင့် ဤစာအပုင်ယတွ်ငေ်ဖာ်ြပထားေသာ 
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စိတ်ကးူများငှ့်ချဉ်းကပမ်အချိကုိ လက်ေတွအသုံးချေနပးီသား 
ြဖစ်ေကာငး်ြဖစ်ပါလမိ့်မည။်  

ဂစုိုကတ်တ်ေသာ လူကးီများသည ်ေးွေထးွေသာ၊ ေထာကက်ေူပးေသာ၊ 
စ်ှသိမ့်ေပးတတ်ေသာသူများ အြဖစ် ကေလးများအား ခကခ်ေဲသာအချနိမ်ျားတွင ်
အကာအကယွေ်ပးိုငရ်န်ငှ့် ကေလးများအား မေသချာမေရရာသည့်ကာလကို 
န�းလည်ိုငေ်စရန ်အကူအညေီပးိုငသ်ည။် မသိားစုသဟဇာတြဖစ်မသည ်
သင့်ကေလး၏ စိတ်ပပူနမ်များကိုေလျာ့နညး်ေစပးီ ကေလးများကုိ ပိုမိုလံု�ခံ 
စိတ်ချစွာထားိုငသ်ည။် ကေလးများအား ေကာငး်မနွေ်သာအေလအ့ထများ ြပမရူန ်
အားေပးြခငး်သည ်၎ငး်တုိ �ကံေတွေနေသာ အေြခအေနများငှ့် အဆငေ်ြပေြပ 
ေနထိုင်ိုငရ်န ်ကူညေီပးပးီ၊ မဘိများကိုလညး် ကေလးများကုိ လံု�ခံစိတ်ချေအာင ်
ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်အေထာကအ်ကေူပးိုငသ်ည။် 

 
ဤအခကအ်ခမဲျားသည ်ယာယအီေြခအေနသာြဖစ်ေကာငး် အသိအမတ်ှြပ၍ 
က်ုပတုိ် ရငဆ်ိုငေ်ကျာ်ြဖတ်ကရမညြ်ဖစ်သည။် က်ုပတုိ်၏မသိားစုများငှ့် 
အတူတက ွအခကအ်ခမဲျားကုိ မညသုိ်၊ မညမ် ေကာငး်ေကာငး် ရငဆ်ိုငေ်ြဖရငှး်ြခငး် 
ြဖင့် က်ုပတုိ်ကေလးများ၏ ေကာငး်ကျိးသုခချမး်သာကုိ ယခခုျက်ချငး် အြပင ်
အန�ဂါတ်မာှပါ ရရှိိုငမ်ညြ်ဖစ်ပးီ ဤခကခ်ေဲသာအချနိ်ငှ့် ပတ်သက်၍ 
အေတွအ�ကံ အမတ်ှတရများစွာလညး် ကျနရ်ှိိုငပ်ါမည။် 
 
ဤသတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်သင်ငှ့်သင့်ကေလးများကုိ ဂစုိုက ်
ေစာင့်ေရာှက်ရာတွင ်အေထာက်အကူြဖစ်ေစလမိ့်မညဟ် ုက်ုပတုိ် ေမာ်လင့်ပါ 
သည။် လူကးီများ ရငဆ်ိုင�်ကံေတွေနေသာ ခစံားချကမ်ျားသည ်၎ငး်တုိ၏ 
ကေလးများအား ြပစုေစာင့်ေရာှကမ်အေပ အကျိးသကေ်ရာက်ိုငသ်ညကုိ် 
က်ုပတုိ်သိရှိထားေသာေကာင့် သင�်ကံေတွရိုငသ်ည့်အရာများငှ့် ပထမဦးစွာ 
စတင်ထားပါသည။် ဤသုိြဖင့် ေရရညှတွ်င ်သင(်သုိ)သင့်ကေလးများ ပိုမိုဆိုးရ�ားစွာ 
ခစံားရေစိုငသ်ည့် အပျက်ကိုဦးတညေ်သာချဉ်းကပမ်များမ ှေရာှင်ကဥ်ိုငမ်ည ်
ြဖစ်သည။် ထိုေန�ကတွ်င ်က်ုပတုိ်သညခ်ျစ်ြခငး်ေမတာြပြခငး် ငှ့် 
စညး်မျဉ်းစညး်ကမး် ကန်သတ်ြခငး်များြဖင့် ခက်ခဲေသာအချနိမ်ျားအတွငး် 
သင့်ကေလးများကို ကညူီိုငမ်ည့် နညး်လမး်များအေကာငး် ေြပာြပပါမည။် 
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သီးသန်ေနထိုငရ်ြခငး် (isolation) သည ်သင၏်ကေလးများငှ့်အတူအချနိ ်
ပိုမို၍ကနုဆ်ံုးိုငေ်အာင၊် သူတုိငှ့်သင၏်ဆက်သွယမ်ကုိ ပိုမိုတုိးတက်ေစရန ်
အခငွ့်အလမး်တစ်ခြုဖစ်ေသာ်လညး် အချိေသာမဘိများသည ်ခစံားချကမ်ျားငှ့် 
ဦးစားေပးမများ အကား ပဋိပကအြပင် လကေ်တွကျေသာ ဘဝစိနေ်ခမများကုိ 
ေတွ�ကံခစံားကရလမိ့်မည။် အချနိယ်ူပးီ ဤစာအပုင်ယကုိ်ဖတ်ပါ။ 
အေတွးအေခ အားလံုးကို တပိငန်က်တညး် ချကခ်ျငး်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်
မကိးစားပါငှ့်။ သင့်မသိားစုသည ်သင၏်ဦးစားေပး၊ အေရးကးီြဖစ်ေကာငး် 
အမတ်ှရေပးပါ။ ေကာငး်မနွေ်သာမသိားစုဆကဆ်ေံရးများ ကို တညေ်ဆာကြ်ခငး် 
ငှ့် ထနိး်သိမး်ြခငး်သည ်အချနိ်ငှ့်အားစုိက်ထတ်ုမ လိုအပသ်ည။် ဤခကခ်ေဲသာ 
လံုးဝပတ်ိေ�ှငမ်ကာလ (lockdown) သည ်သင့်အား ယခငက်သငမ်ေပးိုငခ်ဲ့ 
ေသာ သင့်ကေလးအတွကအ်ချနိက်ို ေပးိုငသ်ည။် သင၏်ကေလးများကုိ ြပစု 
ေစာင့်ေရာှက်သည့်အလပုသ်ည ်သင၏်အေရးကးီဆံုးအလပုတွ်င ်ပါဝငသ်ညက်ို 
သငမ်တ်ှမဖိိုကိးစားပါ။ 
 

 
 

 
ဤစာအပုင်ယ်ကို လုံးဝပတိေ်ှ�င်ြခငး် 
ခခံဲ့ရသူများ၊ အမိတ်ငွအ်လုပလု်ပရ်ငး် 
ကေလးများ ြပစုေစာင့်ေရှာကခ်ဲ့သူများ 
အတူတကပွးူေပါငး် ေရးသားထားြခငး် 
ြဖစ်ပါသည။် ၎ငး်သည ်ကု်ပတ်ိုအားလုံး 
ခစံားေနရေသာ အေတွအ�ကံကို မေဝြခင်း 
ြဖစ်သည။် 
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သင်ကုိယ်တုိင် မည်သုိခံစားမမျိး ရိှေနုိင်/�ကံေတွေနုိင်သနည်း။ 
 

သင့်အေကာငး် 

• သငက်ိုယ်တုိငှ်င့် မသိားစုဝငမ်ျား၏ 
ကျန်းမာေရးှင့်ပတ်သက်ပးီ စိတ်ပေူန 
ြခငး်များ၊ အ�ရာယ်ြဖစ်ုိငေ်ချ များေသာ 
မသိားစုဝငမ်ျား၊ သူငယ်ချငး်များ၊ အမိနီ်း 
န�းချငး်များှင့် ပတ်သက၍် စိတ်ပမူများ/ 
တာဝန်ယူရမများ ရှိေနုိငသ်ည။် 

• COVID-19 ၏ ေန�ကဆ်ံုးရ သတငး်များကို 
သငမ်ကာခဏ တစ်ချန်ိလုံး စစ်ေဆးေနုိင ်
သည။် 

• သငအ်လုပြ်ပတ်သွားမည ်(သုိ) 
လုံးဝပတ်ိေှ�ငမ်ကာလအတွငး်/ ပးီသည့် 
ေန�က ်အလုပလ်ကမ်ဲ့ ြဖစ်သွားမညက်ို 
စုိးရမိေ်နသည။် 

• သင၏် ဝငေ်ငကွိုထိခိုကမ်ရှိပါက သငသ်ည် 
အလွန်အမငး်စိတ်ဖစီိးမ လမး်မိုးခရံြခငး်ှင့် 
စိတ်ဓာတ်ကျြခငး် များ ခစံားေနရသည်။ 

• အမိမ်ေှန၍အလုပလု်ပေ်နစဥ် ကေလးများ ကို 
ြပစုေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်ှင့် အမိေ်ထာငစု်ကို 
စီမခံန်ခွဲြခငး်အေပ စိတ်ဖစီိးမများ ြဖစ်ေပုိင ်
သည။် အထူးသြဖင့် ပံုမန်ှအကအူညမီျား 
မရရှိေသာအခါတွင ်ပို၍ခစံားရသည။်  

• ဆံုးြဖတခ်ျကခ်ျရာတငွ ်ှင့် အာံုစူးစုိက ်
ရာတွင ်အခကအ်ခမဲျားရှိေနုိငသ်ည။် 
စိတအ်ားလမး်မိုးထားြခငး်၊ စိတတ်ိုလွယ် 
ေဒါသထွကလွ်ယ်ြခငး်များခစံားုိငပ်ါသည။် 
သင့် အပိစ်ကပ်ံုှင့် စားေသာကပ်ံုများ လညး် 
ေြပာငး်လဲသွားုိငပ်ါသည။် 

• ဤအေြခအေန မညမ်ကာြမင့်လိမ့်မည၊် 
ေရရညှတ်ငွ ်မညက်ဲ့သုိ ေြဖရငှး်ရမည ်
စသညက်ို သငစုိ်းရမိလိ်မ့်မည။် 
 

ဤအချငး်အရာများအားလုံးသည ်
သငြ်ပစုေစာင့်ေရာှကသ်ည့်ကေလးများှင့် 
မညမ်ေကာငး်မန်ွစွာ ေနထုိငုိ်ငမ် အေပကို 
အကျိးသကေ်ရာကုိ်ငသ်ည။် 
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သင့်ကိုယသ်င်ကညူီရန်အတွက ်မည်သိုေဆာင်ရ�က်ိုင်သနညး်။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ဤအချန်ိသည ်လူတုိငး်အတွကခ်ကခ်ေဲသာ၊ 
စိန်ေခမများေသာအချန်ိ ြဖစ်သည။် သုိေသာ ်
စီမခံန်ခွဲမများ ြပလုပြ်ခငး်ြဖင့် ဤအချန်ိကို 
သငေ်ကာငး်စွာေကျာြ်ဖတ်ုိငမ်ညြ်ဖစ်သည။် 
ေရှအန�ဂတ်ကာလ၏မေရရာမကိုလကခ်ပံါ။ 
သင့်ဘဝ၌ အြခားအခကအ်ခမဲျား �ကံေတွရ 
စဉ်ကလညး် ထုိအခကအ်ခမဲျားကို သငေ်ြဖရငှး် 
ုိငခ်ဲ့သည။် သငပ်ိုငဆ်ိုငေ်သာ အရငး်အြမစ်များ 
အရညအ်ချငး်/စွမး်ရညမ်ျား ကို ြပန်လည ်
သုံးသပ၊် အသုံးချပါ။ေမာလ်င့်ချက ်ှင့် 
အြပသေဘာ ေနဖိုကိးစားပါ။ 

• သငအ်ခလုို ေတွ�ကံခစံားရြခငး်များသည ်
သငတ်စ်ေယာကတ်ညး် ခစံားရြခငး် မဟတ်ုဟ ု
သတိရပါ။ ဤသညမ်ာှ ကမ�ာလုံးဆိုငရ်ာ အေြခ 
အေနြဖစ်ပးီ ယေနသငခ်စံားေနရသကဲ့သုိ 
ထပတူ် ခစံားေနသူ သန်းေပါငး်များစွာ ရှိသည။် 

• သင့်ကိုသင ်အတတ်ုိငဆ်ံုး ဂစုိုကပ်ါ။ 

ြဖစ်ုိငေ်သာအချန်ိများတွင ်တတ်ုိငသ်မ 

အန�းယူရန် ကိးစားပါ။ အတူေနအရ�ယ်  

ေရာက်ပးီသူလူကးီများှင့် ကေလးြပစု 

ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး် ှင့် အြခားတာဝန် 

ဝတရားများ ခွဲေဝလုပေ်ဆာငြ်ခငး် ြဖင့် 

တစ်ေနတာအတွငး် လူတုိငး်န�းချန်ိ ရှိပါေစ။ 

• တတုိ်ငသ်ေလာက ်ေနစဥ် လုပေ်နကျ 

နိစဓဝူအလုပမ်ျား ကို ပံုမန်ှအတုိငး် လုပပ်ါ။ 

ဥပမာ- အချန်ိမန်ှအပိြ်ခငး် 
• ပံုမန်ှအမိမ်ကစိများ၊ အလုပမ်ျားှင့် 

လပရ်ာှးမများအား သငှ်င့်အတူ သီးြခား 

ေနကရေသာသူများှင့် အတူလုပက်ိုင်ပးီ 

အလုပမ်ျားေနေစရန်ကိးစားပါ။ 

• သငှ်င့်သင့်မသိားစု စိတ်အဟာရအတကွ ်

လုပေ်နကျ ဘာသာေရး၊ ယုံကညမ် (သုိ) 

ဓ ေလ့ထုံးထမး်များကို ဆကလု်ပပ်ါ။ 

• အပျကက်ိုဦးတညေ်သာ အြပအမမူျား 

ြဖစ်သည့် အစားကို အလွန်အက ံ

စားြခငး်၊ ဂမိး်အလွန်ေဆာြ့ခငး် (သုိ) 

အရကအ်လွန်အကေံသာကြ်ခငး်များကို 

ေရာှင်ကဥ်ပါ။ ထုိအြပအမမူျားသည ်

သင့်စိတဖ်စီိးမအဆင့်ကို ပိုမိုြမင့်တက ်

ေစပးီ ေရရညှတ်ငွ ်သင့်အေြခအေနကို 

ပိုမိုဆိုးရ�ားေစုိငသ်ည။် 

• သင့်ကိုယ်သင်ကည့်ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး် 

သည ်သင့်အားပိုမိုအားေကာငး် �ကံ့ခိုငလ်ာ 

ေစရန်ှင့် သငဂ်စုိုကေ်စာင့်ေရာှကရ်န် 

လုိအပသူ်များကို ပို၍ကညူုိီငလိ်မ့်မည ်

ဟသုတရိပါ။ 
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သင့်ကေလး မညသ်ိုခံစားမမျိး ရှိေနိုင်/ �ကံေတွေနိုငသ်နည်း။ 
 

အေြပာငး်အလဲများကို သင၏်ကေလးများ မညသုိ်တုံြပန်ပံုသည ်သင့်ကေလး၏ အသကအ်ရ�ယ် 
အပါအဝင ်အြခားေသာအရာများေပ မတူည၍် ကွဲြပားုိငသ်ည။် ကေလးများ စိတဖ်စီိးမ 
ခရံေသာအခါ ေအာကေ်ဖာြ်ပပါနညး်လမး်များြဖင့် တုံြပန်တတေ်လ့ရှိသည။် 

 
 

သင့်ကေလးအေကာငး် 

 

• အချိေသာကေလးများသည ်အမိတွ်ငေ်န 
ရြခငး်၊ မဘိများှင့် အချန်ိကန်ုဆံုးရြခငး် 
အေပ ေပျာရ်�င်ကပးီ(သုိ) ေကျာငး်တကရ်န် 
ဖအိားေပးခရံြခငး်မ ှလွတ်ကငး်သညဟ် ု
ခစံားပးီ ေပျာရ်�ငုိ်ငသ်ည။် အချိကေလးများ 
မာှမ ူသူတုိ၏ ေနစဥ်လုပေ်နကျကစိရပမ်ျား 
ပျကစီ်းသွားပးီ၊ သူငယ်ချငး်များ ှင့် 
ခွဲခာွေနရြခငး်ှင့် အန�ဂတ်အတွက ်
စုိးရမိပ်ပူန်ြခငး်တုိြဖင့် န်ုးကန်ေနရုိငသ်ည။် 

• အချိေသာကေလးများသည ်အမိမ်ကစိများ 
(သုိ) ေကျာငး်စာများလုပရ်န် စိတ်မပါြခငး်မျိး 
ရှိေကာငး်ရှိုိငသ်ည။် သင့်ကေလးသည ်
စိတ်ဖစီိးမများ လမး်မိုးြခငး်ခရံေသာအခါ ှင့် 
ေနစဥ်လုပေ်နကျကစိရပမ်ျားပျကစီ်းသွား
ေသာအခါ စိတ်ဖစီိးမတုံြပန်မ (သုိ) 
ြပဿန�အြပအမမူျား ြပမေူကာငး် 
ြပမုိူငသ်ညက်ို န�းလညေ်ပးသင့်ပါသည။် 

• အချိေသာကေလးများသည ်ပံုမန်ှမဟတ်ုဘဲ 
အလွန်အမငး် တက်ကေွနြခငး် (သုိ) 
ေဒါသြဖစ်/ရန်လုိေနြခငး် (သုိ) ရကှရ်�ံြခငး်၊ 
ငမိေ်နြခငး်၊ ေန�ကဆ်တ်ုသွားြခငး် ှင့် 
ဝမး်နညး်ေနြခငး် များြဖစ်ေနုိငပ်ါသည။်  

• အချိေသာကေလးများသည ်အလွန် 
ေကာကေ်နပးီ၊စိတဖ်စီိးမလမး်မိုးခရံပးီ 
စိတ်ပပူန်ေနတတပ်ါသည။် ဤသုိြဖင့် 
အပိစ်ကြ်ခငး် အခကအ်ခမဲျား ြဖစ်ေပ 
ေစုိငသ်ည။် ကေလးအချိသည ်မဘိများကို 
တွယ်ကပ်ပးီ မကာခဏငိုတတ်ကသည။်  

• အမိတွ်ငေ်နရန် အစက အလွန်စိတလ်ပရ်ာှး 
ေပျာရ်�ငေ်နသည့် ကေလးများပင်လင ်
ရကသ်တပါတ ်အနညး်ငယ်ကာလာသည ်
ှင့်အမ ပံုမန်ှထကပ်ို၍ အြပအမမူျားဆိုးလာ 
ြခငး်အဆင့်များှင့် စိတဖ်စီိးမလကဏာများ 
ြပြခငး် တိုကို �ကံေတွရလာုိငပ်ါသည။်  
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သင့်ကေလးကုိ ကူညီရန် 
သင်ဘာေတွလုပ်ေပးုိင်ပါသနည်း။ 
 
 

 

ကမ�ာတစ်ဝမှး်ရှိ မဘိများစွာသည ်ဤအချနိကုိ် သူတုိ၏ကေလးများှင့် 
အတူတူကနုဆ်ံုးရန၊် ကေလးများငှ့်အတူ အရညအ်ေသွးြပည့်ဝေသာ 
မသိားစုအချနိအ်ြဖစ်ကုနဆ်ံုးရန၊် အန�ဂတ်အတွက ်ေပျာ်စရာအမတ်ှတရများ 
တညေ်ဆာက်ရနစိ်တ်လပရ်ာှးကလမိ့်မည။် အချိေသာမဘိများအတွကမ် ူ 
ဤလံုးဝပတ်ိေ�ှငမ်ကာလသည ်အလနွခ်က်ခလဲမိ့်မည။် အြခားအခနး်ကများ 
ကို ကိုငတွ်ယေ်နစဉ် သူတုိ၏ကေလးများအား ေစာင့်ေရာှကရ်နခ်ကခ်ြဲခငး်သည ်
စိတ်ဖစီိးမြဖစ်ိုငသ်ည။် 
 
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည် ဤအချနိက်ာလအား 
မညသုိ်ြဖတ်သနး်ရမည်ငှ့် ပတ်သက၍် မသိားစုအားလံုးအတွက ်
အေထာကအ်ကြူပေသာ အ�ကဥံာဏ်များငှ့် နညး်ဗျဟာများ ြဖစ်သည။် 
ဤအချကအ်လကမ်ျားသည ်ကေလးများအတွက ်အသက်အရ�ယမ်ေရ�း 
သင့်ေတာ်ပးီ သင့်ကေလး၏အသကအ်ရ�ယ်ငှ့် မညသုိ်လိုက်ေလျာညေီထ ွ
ြဖစ်ေအာင ်ေြပာငး်လအဲသုံးြပရမညကုိ် သငအ်ေကာငး်ဆံုးသိပါလမိ့်မည။် 
ထိုအြပင ်ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအား ေစာင့်ေရာှက်ြခငး်ငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့် 
နညး်လမး်များကို အခနး်ကသတ်သတ်မတ်ှမတ်ှ ထည့်သွငး် ေဖာ်ြပထားသည်။ 
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COVID-19 ြပန်ပာွးမကို စီမခံန်ခွဲရာတွငက်ညူုိီငေ်စရန် သင၏်ေဒသ�ရအစုိးရမ ှချမတှထ်ား 
ေသာ ေဘးကငး်စွာေနထုိငုိ်ငေ်ရး လမး်န်ချကမ်ျားကို လုိကန်�ရန်ကိးစားပါ။ ဤသညမ်ာှ 
ကမ�ာတစ်ဝမှး် ေနရာအံှရှိ မသိားစုများအတွက် ကွဲြပားြခားန�းပါလိမ့်မည။် အချိေသာ 
လမး်န်ချကမ်ာှ မသိားစုအတွက ်လုိအပေ်သာပစညး်များရယူရန်၊ မလုပမ်ြဖစ် အေရးပါေသာ 
အလုပမ်ျားလုပရ်န်၊ အ�ရာယ် ြဖစ်ုိငေ်ချရှိေသာသူများအား ေစာင့်ေရာှကရ်န် (သုိ) 
ေနစဉ်ေလ့ကျင့်ခန်း လုပြ်ခငး်များ အစရှိတုိမအှပ သင၏်အမိမ် ှထွကခ်ာွြခငး်မြပရန် 
တားြမစ်ထားြခငး်ြဖစ်ေပလိမ့်မည။် အမိေ်နရာသတ်သတ်မတ်ှမတှ ်မရှိေသာသူများကလညး် 
ြဖစ်ုိငပ်ါက သင့်မသိားစုှင့် ေနရာတစ်ခတွုင ်ေနထုိငြ်ခငး်ြဖင့် လူသစ်များှင့်သငတ်ို၏ 
ထိေတွုိငမ်ကို အတုိငး်အတာတစ်ခအုထိ ေလာခ့ျသင့်ပါသည။် 

 

 
 
• သင့်ကေလးအား ကာကယ်ွေပးရန်ှင့် ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးရန်အတကွ ် သငတ်တုိ်ငသ်မ 

အားလုံးကို ြပလုပမ်ည်ြဖစ်ေကာငး် ကတိေပးပါ။ သူတုိသည ်သင့်အတကွ ်
အလွန်အေရးပါေကာငး် ေြပာကားေပးပါ။ 

• သင့်ကေလးအား ချစ်ခငြ်မတ်ုိးေသာ အြပအမမူျား မကာခဏ ြပသပါ။ (ဥပမာ - 
သူတုိအားေပွဖကြ်ခငး်၊ အကငန်�ေပးြခငး်/နမး်ြခငး် (သုိ) 
လကတ်ွဲထားြခငး်/လကဆ်ွဲထားြခငး်)။ သား/သမးီများကို 
ချစ်ေကာငး် ေြပာကားပါ။ ဤသုိြပမြူခငး်သည ်
ကေလးများအားအာမခမံေပးရန်ှင့် ှစ်သိမ့်ေပးရန် 
အေထာကအ်ကြူဖစ်ပးီ အြပသေဘာေဆာငေ်သာ 
ရငး်ီှးချစ်ကညမ်ကို ဆကလ်ကထိ်န်းထားုိငပ်ါလိမ့်မည။်  

• သင့်ကေလးများအား သငအ်ေလးထားေကာငး်ေြပာေပးပါ။ 
ဂစုိုကမ်ေပးြခငး်၊ အေလးထားေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး် 
ှင့် သား/သမးီများကို ချစ်ေကာငး် ေြပာကားြခငး်တုိသည ်
၎ငး်တုိအား စိတ်သကသ်ာရာရေစပးီ ပိုမို၍ မမိကိိုယ်ကို 
ယုံကညမ် ပိုမိုြမင့်မားေစရန် ကညူေီပးုိငသ်ည။်

 ေးွေထွးမ ငှ့် ပံ့ပိုးမေပးြခငး် 

ေဘးကငး်လုံ�ခံမ 
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• တစ်စုံတစ်ဥးီ၏ အြပအမကူိုေြပာငး်လရဲန ်အထေိရာက်ဆံုး နညး်လမး်တစ်ခမုာှ 
ချးီမမွး်ြခငး်အားြဖင့် ြဖစ်သည။် သူတုိဘာလပုေ်နသညက်ို သငသ်တိြပမိပးီ 
ကိက်စ်ှသကေ်ကာငး်ေဖာ်ြပြခငး်၊ ေကာငး်ေသာအြပအမကူို သတိြပမြိခငး် 
ေးွေထးွမငှ့် ချးီမမွး်ြခငး်သည ်အရ�ယေ်ရာက်ပးီသူလူကီးများ ငှ့် ကေလးများ 
အကား ေကာငး်ေသာဆကဆ်ေံရးကို တညေ်ဆာကရ်နကူ်ညသီည။် ဤက့ဲသုိ 
ချးီမမွး်ြခငး်သည ်ကေလးများအား ၎ငး်တုိမညသ်ည့် အြပအမမူျား ြပလပုြ်ခငး်ကုိ 
သငြ်မငခ်ျငေ်ကာငး် န�းလညေ်စသည။် ကေလးများသည ်၎ငး်တုိသတိြပမခိရံပးီ 
ချးီမမွး်ခရံမညက်ိုသိေသာအခါ ထိုအရာများြပလပု်ိုငေ်ချပိုများသည။် ဤေနရာ 
တွင် ေဖာ်ြပထားေသာ နညး်ဗျဟာများသည ်ငယရ်�ယေ်သာကေလးများ အတွက ်
သာမက ကေလးကးီများအတွကပ်ါ အသုံးဝငသ်ည။်  

• ကေလးများသည ်များေသာအားြဖင့် ၎ငး်တုိဂစုိုကေ်သာသူများထမံ ှချးီမမွး်ြခငး် 
ခရံသညက်ို စ်ှသကေ်လရ့ှိကသည။် ကေလးတစ်ဦး၏ အြပအမအူေပ 
သငခ်ျးီကျးလိုကေ်သာအခါ ထိုကေလးများသည ်ထိုက့ဲသုိထပမ်ြံပလပု်ိုငေ်ချ 
ပိုများသည။် ကေလးတစ်ဥးီ၏ အြပအမကူို သငခ်ျးီမမွး်ေြပာဆိုလိုကေ်သာအခါ၊ 
ထိုကေလးများသည ်ထိုကဲ့သုိ အြပအမကုိူ သငြ်မငေ်တွလိုသည့်အတုိငး် 
ေန�ကတ်စ်ကမိြ်ပလပုရ်န ်အားေပးပံ့ပိုးြခငး်ြဖစ်ေစိုငသ်ည။် 

 

 

 

 

 

 

 

ချးီမမွး်ေြပာဆိုြခငး် 
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• သင့်ကေလးသည ်တစ်ခခုလုပု်ပးီ ချးီမမွး်ြခငး်မခရံပါက ထိုအရာကုိထပမ်လံပုရ်န ်
အခငွ့်အလမး်နညး်သွားိုငသ်ည။် 

• ချးီမမွး်ေြပာဆိုရန ်အခငွ့်အေရးကို ေစာင့်ကည့်ရာှေဖေွနပးီ သင့်ကေလးသည ်
ေသးငယေ်သာ အြပအမကုိူ ြပလပုြ်ခငး်ြဖစ်ေစကာမ ူေကာငး်ေသာအြပအမ ူ
ြပလပုြ်ခငး်ြဖစ်ပါက ချးီမမွး်ေြပာဆိုေပးပါ။ �ပံးြခငး်၊ လက်မေထာငြ်ခငး် (သုိ) 
အ�ပံးေလးကိုေရးဆွဲြပြခငး်ကဲ့သုိ ိုးရငှး်သည့်အြပအမသူည ်သူတုိအြပအမူကို 
သင်စ်ှသကေ်ကာငး်ြပသရန ်ကညူသီည။် 

• ဘာ့အတွကေ်ကာင့် ချးီမမွး်ေြပာဆိုြခငး် ြဖစ်သညက်ိုလညး် ကေလးငယ ်သိပါေစ။ 
ပမာဆိုရေသာ် - “ဒါေလးေတွကူပးီယေူပးတာ/ခးူေပးတာ ေကျးဇးူအများကးီတင် 
ပါတယ။် သားက အရမး်ကိုအကအူညရီတာပ”ဲ ဟခုျးီမမွး်ေြပာဆိုြခငး်သည ်
ကေလးအား မညသ်ည့်အြပအမေူကာင့် သငစိ်တ်ေကျနပ်ပးီေြပာဆိုသည၊် 
ထိုအြပအမအူား ဆကလ်ကြ်ပမေူစလိုသညဟ် ုသိရှိေစသည။်  

• ေန�ငတွ်ငလ်ညး် သင့်ကေလးအား ဘာကုိခဏခဏလပုေ်စချငသ်ည/် ဆက်လပု ်
ေစချငသ်ည် ဆိုသညကုိ်လညး် တိကျစွာေြပာဆိုပါ။ ဥပမာ - 
“ေမေမ/ေဖေဖကေတာ့ သား/သမးီ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ ်အမိစ်ာလပုတ်ာေတွရတာ 
ပတိီြဖစ်လိုက်တာ” (သုိ) “ေမေမ/ေဖေဖကေတာ့ သား/သမးီက ညမီေလးနဲ 
ကင်ကငန်�န� ေဆာ့ကစားေနတာကုိေတွရတာ ကည်းူေကျနပလ်ိုကတ်ာ” 

• သင့်ကေလးအား အလနွတိ်ကျပးီ ရငှး်လငး်ေသာ လမး်နမ်များေပးိုငရ်န ်
ကိးစားပါ။ ရငှး်လငး်ေသာ သတငး်အချကအ်လက်က သင၏်ကေလးအား 
သငဘ်ာလပုေ်စချငသ်ညကုိ် အတိအကျ န�းလညရ်န ်ကညူေီပးသည။် အတ်ု 
လကဏာအသုံးအနး်များ အစား  အြပသေဘာေဆာငေ်သာ စကားလံုး များကို 
အသုံးြပ၍ န်ကားချကမ်ျားေပးေသာအခါ ကေလးများသည ်ေတာငး်ဆိုမကုိ 
န�းလညရ်န ်ငှ့်လပုေ်ဆာငရ်န ်ပို၍ ြဖစ်ိုငသ်ည။် "ဒါကို အဒီဲမာှ မထားပါနဲ" 
ဟ၍ူေြပာဆိုြခငး်သည ်အတ်ုလကဏာအသုံးအနး်ြဖစ်ပးီ “ေကျးဇးူြပပးီ 
ခကွေ်လးကို စားပွဲေပမာှတငလ်ိုကပ်ါ” ဟေုြပာဆိုြခငး်သည ်အြပသေဘာေဆာင ်
ေသာ ေြပာဆိုမြဖစ်သည။် ကေလးက ေြပာလိုက်သည့်အတုိငး် ြပလပုလ်ိုက်ေသာ 
အခါ “ခကွကုိ် စားပွဲေပတငေ်ပးတာ ေကျးဇူးတငပ်ါတယ”် ဟ ုချက်ချငး် ချးီမမွး် 
ေြပာဆိုလိုကပ်ါ။ 
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• ကေလးများသည ်ချးီမမွး်ေြပာဆိုမများငှ့် အသားကျရန ်အချနိလ်ိုေကာငး်လို 
ပါလမိ့်မည။်  

• ချးီမမွး်စကားေြပာေနကျမဟတ်ုေသာ မဘိများငှ့် ကေလးများတွင ်တစ်ခါတစ်ရ ံ
အထးူသြဖင့် အစပိုငး်၌ ထးူဆနး်သညဟ် ုခစံားရတတ်သည။် နစိဓဝူေဆာငရ်�က် 
ေနေသာ ေသးငယေ်သာအရာများ၌ ချးီမမွး်ေြပာဆိုြခငး်ကို ေလက့ျင့်သင့်ပါသည။် 
“သား/သမးီဒါလပု်လိုက်တ့ဲအခါ ေဖေဖ/ေမေမကိက်တာ...” (သုိ) “ဒီအတွက ်
ေကျးဇးူတငပ်ါတယ…်” ဟ ုိုးိုးေြပာကားြခငး်သညပ်င ်ေန�ငတွ်ငက်ေလးများက 
သငခ်ိုငး်သည့်အတုိငး်လပုရ်န ်ပိုလယွက်ေူစသည။် 

• သင့်ကေလးအား သငေ်ကျနပေ်ကာငး် ြပသသည့်အေနြဖင့် �ပံးြပြခငး်၊ ပခံုးကို 
ပတ်ုြခငး်၊ ေပွဖကြ်ခငး် (သုိ)နမး်ြခငး် (သုိ) န�မညထ်းူတစ်ခကုို အသုံးြပြခငး် 
စသညြ်ဖင့် နညး်လမး်များစွာရှိသည။် 

• ဇယားတစ်ခြုပလပုထ်ားပးီ သင့်ကေလး သငလ်ိုချငသ်ည့်အြပအမ ူြပလပုေ်သာ 
အခါ �ပံးေနသည့်မျက်�ှများ ဆွဲြပလိုကြ်ခငး်သည ်ကေလးများအား အားတက ်
ေစသည။်  

• ဤနညး်ဗျဟာများသည ်ချကြ်ခငး်အလပုြ်ဖစ်ချငမ် ှြဖစ်ပါလမိ့်မည။် ကေလးများ 
သည ်ချးီမမွး်ေြပာဆိုမများငှ့် အသားကျရန ်အချနိလ်ိုေကာငး်လိုပါလမိ့်မည။် 
ဆက်ကိးစားပါ။ 

• သင့်ကေလးအေပ စိတ်ရညှရ်ညှထ်ားိုငရ်န ်ကိးစားပါ။ သင့်အားတွယက်ပေ်န 
ြခငး် (သုိ) ခဏခဏစ်ှသိမ့်မရာှြခငး်စသည့် အြပအမေူြပာငး်လမဲများအတွက ်
သူတုိကုိ အြပစ်မတငမ်ေိစရန ်ကိးစားပါ။ ၎ငး်တုိသည ်သင့်ကေလး၏ပျငး်ေနြခငး်၊ 
အလပုအ်ားေနြခငး်၊ ဘဝတွင ်�ကံေတွေနရေသာ စိတ်ဖစီိးမများ ငှ့် အေြပာငး် 
အလမဲျား ကို တုံြပနြ်ခငး် အြပအမမူျားြဖစ်သည။် စိတ်ရညှသ်ညး်ခြံခငး် ငှ့် 
သငြ်ဖစ်ေစချငသ်ည့်ပံုစံအတုိငး် ကေလးများ ြပမေူနထိုငေ်သာအခါ ၎ငး်တုိ၏အြပ 
အမအူေပ ချးီမမွး်ြခငး် သည ်ကေလးများအား ေဘးကငး် လံု�ခံသညဟ် ုပို၍ 
ခစံားမေိစသည။် 
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• ကေလးများကို သင်ငှ့် အြခားသူများအား ကညူရီန ်အားေပးပးီ၊ ကေလးများက 
အကူအညေီပးေသာအချနိတွ်င ်၎ငး်တုိအား ေကျးဇူးစကားငှ့် ချးီမမွး်စကား 
ေြပာဆိုပါ။ ကေလးများသည ်အြခားသူများကို ကညူီိုငေ်သာအခါ အခကအ်ခမဲျား 
ကို ပို၍ ရငဆ်ိုငလ်ာိုငသ်ည။် ထိုြပင ်ကေလးများအား လိုအပသ်ည၊် အေရးပါသည ်
ဟေူသာ ခစံားချကကုိ် ခံစားမေိစသည။်  

• ကေလးများငှ့် စကားေြပာေသာအခါ ေအးေဆးတည်ငမိ်ပးီ ရငှး်လငး်တိကျေသာ 
လမး်နခ်ျကမ်ျားေပးပါ။ ဤသုိြပလပုြ်ခငး်သည ်ကေလးများအား ပိုမိုအာံုစုိက် 
ိုငရ်နက်ညူ ီေပးပးီ လမး်နခ်ျကမ်ျားကုိ ၎ငး်တုိက တိကျေသချာစွာ လိုကန်�ရန ်
လိုေသာအခါ မရှိမြဖစ်အေရးပါသည။်  
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 ကေလးများ ြပသချငေ်သာအရာငှ့် ေြပာြပချငေ်သာအရာများကို သငတ်တ် 
ိုငသ်မ ေစာလငစွ်ာ အာံုစုိကမ်ေပးြခငး်သည ်၎ငး်တုိအား ပိုမို၍ မမိကုိိယက်ို 
ယံုကညမ်ရှိေစပးီ စိတ်ပပူနမ် ေလျာ့နညး်ေစသည။် 

 သငသ်ည ်အမိမ်ှေန၍ အေဝးေရာကအ်လပုလ်ပုြ်ခငး် (သုိ) ကေလးအေြမာက ်
အြမားကို ေစာင့်ေရာှက်ြခငး် စသည့်အလပုမ်ျားငှ့် အလပု်ပေ်နေသာ်လညး် 
သငတ်တ်ိုငေ်သာအချနိတွ်င ်ကေလးများငှ့် အတူတကကွစားြခငး် (သုိ) 
စကားေြပာြခင်းအတွက ်အချနိေ်ပးသင့်ပါသည။် ဤသုိအချနိေ်ပးြခငး်သည ်
သင်ငှ့်သင့်ကေလး စ်ှဦးလံုး၏ စိတ်ခစံားချက်ကုိ ေြပာငး်လေဲစိုငသ်ည။် 
သငတ်တ်ိုငလ်င ်သငေ်စာင့်ေရာှက်မေပးေနေသာ ကေလးတစ်ဦး ချငး်စီ 
အတွက ်အချနိအ်နညး်ငယစီ်ေပးပါ။ 

 တခါတရတွံင ်မညသူ်ကမ ကေလးငယ၏်စကားကို န�းမေထာငဟ် ုထငရ် 
သည့်အခါ တစ်စုံတစ်ဦးက န�းေထာငသ်ညအ်ထ ိကေလးများက အာံုစုိက ်
ခရံရန ်ကိးစားေပလမိ့်မည။် ဥပမာအားြဖင့် - ကေလးများသည ်မဘိများ၏ 
အာံုစူးစုိက်မကိုရေအာင ်ပိုမိုကျယေ်လာငစွ်ာေြပာဆိုြခငး်ငှ့် ေအာ်ဟစ်ြခငး် 
တုိကို ြပလပုလ်မိ့်မည။် ဆညူသံံများြပလပုေ်သာအခါ ေန�ကဆ်ံုးတွင ်သူတုိ 
လိုချငေ်သာ အာံုစုိကမ်အား ရရှိသညဟ် ုကေလးကသိသည။် အကယ၍် 
ကေလးများ ေြပာချငေ်သာအရာ/ြပချငေ်သာ အရာကို သငအ်ားလငအ်ားြခငး် 
တတ်ိုငသ်မေစာေစာ အာံုစုိကေ်ပးြခငး်သည ်သင့်တွငန်�းေထာငခ်ျငစိ်တ် 
ရှိေကာငး် သိေစပးီ ကေလးများအတွက ်ယံုကညမ် ရှိေစသည။်  

စကားေြပာြခငး်၊ န�းေထာငြ်ခငး်တုိြဖင့် အတူတကွ 

အချနိက်နုဆ်ံုးြခငး် 
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 သင့်ကေလးသည ်သင၏်အာံုစူးစုိက်မကို လိုလားေသာ်လညး် သငခ်ျက်ချငး် 
မေပးိုငပ်ါက ၎ငး်တုိအား သငအ်ားလငအ်ားြခငး်/ေစာိုငသ်မေစာေစာ န�း 
ေထာငေ်ပးလမိ့်မညဟ် ုသူတုိေသချာသိေအာငလ်ပုပ်ါ။ ဤသုိလပုြ်ခငး်က 
သူတုိကို သင၏်အာံုစူးစုိက်မရရန ်ေခတေစာင့်ဆိုငး်ရာတွင ်ကညူလီမိ့်မည။် 
အကယ၍် ြဖစ်ိုငပ်ါက ယခ ုေလာေလာဆယတွ်င ်သငန်�းမေထာင်ိုငေ်သး 
ေကာငး် ရငှး်ြပပးီ သူတုိကုိ သင၏်အာံုစူးစုိက်မ ြပနလ်ညေ်ပးိုငမ်ည့်အချနိ ်
ကို ေြပာြပပါ။ ဤသုိြဖင့် ကေလးများသည ်လိုအပသ်ည့်အချနိတုိ်ငး် သင့်ကို 
စကားေြပာဆို မညြ်ဖစ်ပးီ သငန်�းေထာင်ိုငသ်ည့် အချနိအ်ထ ိေစာင့်ဆိုငး် 
ေပလမိ့်မည။် 

 တစ်ခါတစ်ရံ ကေလးတစ်ဦးက တစ်ခခုေုြပာလိုေသာ်လညး် မညသူ်မ 
န�းမေထာငပ်ါက သူတုိသည် အံးေပး၍ ထပမ်ဆံက်သွယေ်ြပာဆိုရန ်
မကိးစားေတာ့ပါ။ ထိုေကာင့် တစ်စုံတစ်ဦးက န�းေထာငေ်ပးမညက်ို သင၏် 
ကေလးသိရန် အေရးကးီသည။် ကေလးများေြပာသညက်ို န�းေထာငရ်န်ငှ့် 
န�းလညရ်န ်အချနိေ်ပးပါ။ သူငယခ်ျငး်များငှ့် မသိားစုများငှ့် ခွဲ၍ေနရြခငး် 
ငှ့် ပတ်သက၍် သူတုိမညသုိ်ခစံားရသည၊် ေကျာငး်မတကရ်ြခငး်ငှ့် 
ပတ်သက၍် သူတုိမညသုိ်ခစံားရသနညး်ဟု ေမးြမနး်ပါ။ မညသ်ည့်အေတွ 
အ�ကံများက ပို၍စိတ်ဖစီိးမရှိပးီ လိုကေ်လျာညေီထြွဖစ်ရန ်ခကခ်ေဲကာငး်ကုိ 
ေမးြမနး်ပါ။ သင့်ကေလး၏ အေကာငး်ကို သငေ်ကာငး်ေကာငး်အသိဆံုးြဖစ် 
သည့်အတွက ်ခက်ခေဲသာအချနိက်ာလများ ကို ေကျာ်ြဖတ်ေနစဥတွ်င ်
ကေလးများအား  စကားေြပာရနက်ညူေီပးေသာ နညး်လမး်များကုိ စဥး်စား 
ြပလပုသ်င့်သည။် သင့်တွငန်�းေထာငေ်ပးလိုစိတ်ရှိေကာငး် ကေလးများသိရန ်
အလနွအ်ေရးကးီသည။်  

 သငမ်လပုေ်ပးိုငသ်ည့်အရာများကို ကေလးများအား ကတိမေပးပါငှ့်။ 
သင၏်ိုးသားပငွ့်လငး်မသည ်ကေလးများက သင့်အေပ ပိုမိုယံုကညမ် 
တုိးပာွးေစသည။် 

 ကေလးများ သိန�းလည်ိုငေ်သာ အေြခအေနအဆင့်အထ ိမညသ်ည့် 
အရာများ ြဖစ်ပာွးေနသညကုိ် ပငွ့်ပငွ့်လငး်လငး် ငှ့် တိကျေသာ သတငး် 
အချကအ်လက်များကုိ ေပးိုငရ်န ်ကိးစားပါ။ သင့်ကေလးန�းလည်ိုငသ်ည့် 
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အဆင့်အလိုက ်သတငး်အချက်အလကမ်ျားေပးရန ်သတိရပါ၊ သူတုိ၏စုိးရမိမ် 
များကို ပိုမတုိးပာွးေစိုငသ်ည့်နညး်ြဖင့် ရငှး်ြပရန်ကိးစားပါ။ 

 သင ်စကားေြပာရန ်တစ်စုံတစ်ေယာက်လိုအပပ်ါက သင့်၏စိတ်ခစံားမများကုိ 
န�းေထာငမ်ေဝိုငမ်ည့် အြခား အရ�ယေ်ရာက်ပးီသူလူကးီများကို ရာှေဖ ွ
ေြပာဆိုပါ။ သုိမသှာ ကေလးများအတွက် သင�်ကံ့�ကံ့ခ ံရပတ်ညေ်ပးိုငမ်ည ်
ြဖစ်သည။် သင်ငှ့်အတူ သီးသန်ေနထိုငေ်နေသာသူများ (သုိ) သူငယခ်ျငး် (သုိ) 
မသိားစုဝငမ်ျားကို ဖနုး်ဆကသွ်ယ၍်လညး် ေြပာဆိုိုငပ်ါသည။်  

 သင့် စုိးရမိပ်ပူနမ်များသည ်ကေလးများအေပ အလနွအ်ကံဝနမ်ပပိါေစငှ့်။ 
ဥပမာ - ေငေွကးအကပအ်တညး်များ၊ ေနမေကာငး်ေသာမသိားစုဝငတ်စ်ဦး 
ငှ့် ပတ်သက၍်စိတ်ပပူနမ်များ။ ဤသညတုိ်မာှ စိနေ်ခမတစ်ရပြ်ဖစ်ေကာငး် 
ြဖစ်ိုငေ်သာ်လညး် ထိုအချငး်အလျာများကုိ စိတ်ထတွဲငသ်ာထည့်ထားြခငး် 
သည ်သင့်ကေလးအား ကာကယွေ်ပးရာတွင ်အကအူညြီဖစ်ေစမည။်  
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ချးီမမွး်ြခငး်၊ ဂစုိုကြ်ခငး်ငှ့် န�းေထာငြ်ခငး်တုိအြပင ်မမိတုိိ၏ကေလးများ 
ေကာငး်မနွစွ်ာြပမေူနထိုငရ်န ်မဘိများြပလပု်ကညူေီပးိုငသ်ည့် အရာများစွာ 
ရှိသညဟ် ုက်ုပတုိ်သိကပါသည။် 

ပထမဦးစွာ သင၏်ကေလးများသည ်သူတုိထမံ ှသငမ်ညသ်ည့်အရာများကုိ 
ေမာ်လင့်ထားေကာငး် သိရှိေစရန ်အလနွအ်ေရးကီးသည။် တစ်ခါတစ်ရံ 
ကေလးများသည ်မဘိများက သူတုိအား ဘာလပု်ေစချငသ်ညကုိ် န�းမလည ်
ေသာေကာင့် ိုငး်စုိငး်စွာြပမမူိကသည။် ၎ငး်ထမံ ှသငဘ်ာေမာ်လင့် သညကုိ် 
ေသချာစွာသိေသာအခါမ ှကေလးများက ပို၍တာဝနယ်တူတ်ရန ်သငယ်ူိုင ်
သည။်  

သင၏်သားသမးီများကို လက်ေတွ လပုေ်စချငေ်သာ အရာများစွာရှိပါလမိ့်မည။် 
ဥပမာ - ယဉ်ေကျးစွာေြပာဆိုြခငး်၊ အမိမ်ကိစများကိုကညူြီခငး်၊ ေကျာငး်အမိစ်ာ 
(ဘာသာရပဆ်ိုငရ်ာအလပု)် ပးီေအာငလ်ပုြ်ခငး် (သုိ) အြခားကေလးများအား 
းူညံ့သိမေ်မွစွာဆကဆ်ြံပမြူခငး် စသညတုိ်ြဖစ်သည။် ၎ငး်တုိကုိ တစ်ခါတစ်ရံ 
တွင ်မသိားစုစညး်မျဥး်များအြဖစ် ရည်နး်ိုငသ်ည။် သင့်ကေလးကုိ ြပလပုခ်ိုငး် 
ေသာအရာများအား တသမတ်တညး် ြဖစ်ေနေစပီး ထိုသုိြပလပုသ်ည့်အခါတုိငး် 
ချးီမမွး်စကားေြပာဆိုေပးြခငး်သည ်ကေလးများ၏ ေလလ့ာသငယ်မူကို 
အေထာက်အကူြဖစ်ေစသည။်သငက်ိုယတုိ်ငလ်ညး် စံြပအြဖစ်ြပမေူနထိုငြ်ပရန ်
အလနွအ်ေရးကးီသည။် ကေလးများသည ်၎ငး်တုိပတ်ဝနး်ကျငရ်ှိ အရ�ယေ်ရာက ်
ပးီသူများ/ လူကီးများ၏ ြပမေူြပာဆိုပံုကုိ ေလလ့ာသငယ်ေူလရ့ှိသည။် ကေလး 
များအား မနှက်နစွ်ာြပမေူြပာဆိုသည့် အေလအ့ထများကုိ ြပသြခငး်သည ်
၎ငး်တုိအေပ များစွာသဇာသက်ေရာကလ်မး်မိုးမရှိလမိ့်မည။် 

မသိားစုစညး်မျဥး်များသည ်သင့်ကေလးများကို ေဘးကငး်လံု�ခံစိတ်ချေစရန်ငှ့် 
ေကာငး်မနွစွ်ာြပမရူန ်ကညူသီည။် မသိားစုဝငမ်ျား လိုကန်�ရမည့် အေြခခ ံ
စညး်မျဥး်များကို ိုးရငှး်စွာေရးဆွဲချမတ်ှထားြခငး်သည ်ကေလးများအား ပိုမို 

ေကာငး်ေသာအြပအမမူျားကို  

ဆကလ်ကြ်ပလုပရ်န ်အားေပးြခငး် 
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မတ်ှမရိန ်အကအူညေီပးသည။်အြပသေဘာေဆာငေ်သာ အသုံးအနး်များကုိ 
အသုံးြပရန ်အလနွအ်ေရးကးီသည။် ဥပမာ - “လမိာယဥေ်ကျးစွာေြပာဆိုပါ” 
“သိမေ်မွးူညံ့စွာြပမပူါ” (သုိ) “ကနေ်တာ်တုိရဲအမိကုိ် သနရှ်ငး်သပရ်ပေ်အာင ်
ထားပါ” 

အကယ၍် သငသ်ည ်လိုက်န�ရနအ်လနွခ်ကခ်သဲည့် မသိားစုစညး်မျဥး်အသစ် 
တစ်ခကုို စတငက်ျင့်သုံးလင ်ကေလးက လိုကန်�ရနအ်ားထတ်ုမရှိပါက 
သင့်ကေလးကို အခငွ့်ထးူတစ်ခ ုေပးရနစ်ဉ်းစားသင့်သည။် များေသာအားြဖင့် 
စညး်မျဥး်များကို လိုကန်�တုိငး် အခငွ့်ထးူေပးသင့်သညမ်ဆိုလိုပါ။ ကေလးများ 
သည ်မနှရ်ာကိုလပုသ်င့်သည့်အတွက ်မနှက်နစွ်ာလပုြ်ခငး်ြဖစ်ေသာေကာင့် 
အခငွ့်ထးူေပးရနမ်လိုြခငး်ြဖစ်သည။် သုိရာတွင ်ကေလးများလိုကန်�ရန ်
ခကခ်ေဲသာ စညး်မျဥး်များြဖစ်ေနလငမ် ူအခငွ့်ထးူေသးေသးတစ်ခေုပးြခငး်ြဖင့် 
၎ငး်တုိအေနြဖင့် လိုက်န�ရန ်ပိုကိးစားိုငေ်ချ ရှိေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည။် 

အခငွ့်ထးူေပးြခငး်တွင ်- ပံုမနှည်အပိခ်ျနိထ်က် ေန�ကက်ျပးီ အပိယ်ာဝငခ်ငွ့်၊ 
သူတုိေပျာ်ေမွေသာ ဂမိး်တစ်ခအုား အချနိပ်ိုကစားခငွ့်၊ အတူတကွစာဖတ်ြခငး် 
(သုိ) သူတုိလပုရ်မည့် အမိမ်ကစိအလပုက်ို သငက် တစ်ေနတာတာဝနယ် ူ
လပုေ်ပးြခငး် ကဲ့သုိေသာအရာများ ြဖစ်ိုငသ်ည။် အခငွ့်ထးူအတွက် ေငေွကး 
တစုံတရာ ကနုက်ျခရံနမ်လိုပါ။ သင့်ကေလးအတွက် မသိားစုငှ့်အတူတူ 
အချနိက်နုဆ်ံုးြခငး်သည ်တနဖ်ိုးအရှိဆံုး အခငွ့်ထးူတစ်ခြုဖစ်ိုငသ်ညက်ို 
သတိရပါ။  

သငမ်လပုေ်စချငေ်သာအရာကို ြပလပုေ်နေသာ ကေလး၏ြပမေူဆာငရ်�ကေ်နမ 
ကို ရပတ်န်ေစချငပ်ါက ကေလး၏ အာံုစုိက်မကို ရေအာငအ်ရငြ်ပလပု်ပးီ 
၎ငး်တုိ၏ မညသ်ည့်အြပအမကူို သင ်ရပတ်န်ေစချငေ်ကာငး် ငှ့် ထိုအြပအမ ူ
အစား မညသုိ်ြပမေူစချငေ်ကာငး် အလနွ်ိုးရငှး်စွာေြပာြပပါ။ ဥပမာ - 
“ေအာ်ေြပာတာကုိရပလ်ိုက်ပးီ ေြဖးေြဖးသာေသာ အသံတုိးတုိးြဖင့်ေြပာပါ” 
ဟေုြပာိုငသ်ည။် အကယ၍် သင့်ကေလးက ၎ငး်တုိလပုေ်နေသာအရာများကုိ 
ရပလ်ိုက်ပါက တိကျေသာ ေြပာဆိုချကြ်ဖစ်သည့် “ေမေမ/ေဖေဖ ေြပာခိုငး်တ့ဲ 
အတုိငး် စကားကိုတုိးတုိးေြပာေပးတာအတွက် ေကျးဇူးတငပ်ါတယ။်” ဟေုြပာပးီ 
ေကျးဇးူတငလ်ိုကပ်ါ။ 
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အမိတွ်ငရ်ှိေသာ ကေလးများငှ့်လူကးီများအား ဤေြပာငး်လသွဲားေသာ အေြခ 
အေန အချနိအ်ခါတွင ်လတုိူငး်က “ကငန်�ေသာ စကားလံုးများ” (ငှ့်/သုိ) 
“ကငန်�ေသာေြပာဆိုြခငး်များ”) ကိုအသုံးြပရန ်ပို၍ အေရးကးီလာေကာငး်ကို 
ရငှး်ြပပါ။ ၎ငး်သည ်လူကးီများငှ့်ကေလးသူငယမ်ျားအား သူတုိ၏အသံများ 
(သုိ) ေဝဖနမ်များစတငြ်မင့်တက်လာပါက သတိေပးရန ်အသုံးဝငေ်သာစကားစု 
ြဖစ်ိုငသ်ည။် 
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အကျပအ်တညး် �ကံေတွစဥက်ာလများငှ့် အေြပာငး်အလကဲာလများအတွငး် 
မဘိများအေနြဖင့် ၎ငး်တုိ၏ ကေလးများ၌ သတိထားမေိသာေြပာငး်လမဲများတွင ်
ရနြ်ဖစ်ြခငး်ငှ့် ေဒါသထကွလ်ယွြ်ခငး်/ရနလ်ိုြခငး်များ ပါဝငသ်ည။် COVID-19 
ေကာင့်လံုးဝပတ်ိေ�ှငမ်ခရံချနိတွ်င ်အချနိ်ကာြမင့်စွာေနရေသာ ကေလးများငှ့် 
ပို၍ပင ်သကဆ်ိုငေ်ကာငး်ေတွရသည။် 

ဤသုိကေလးများြပမြူခငး်သည ်၎ငး်တုိ�ကံေတွေနရေသာ ေြပာငး်လမဲများငှ့် 
ခစံားရေသာ စုိးရမိပ်ပူနမ်များကုိ ပံုမနှတုံ်ြပနမ်တစ်ခ ုြဖစ်ေသာ်လညး် မဘိများကို 
များစွာ စိတ်ပေူစ၊ စိတ်အေ�ှင့်အယက်ှြဖစ်ေစိုငသ်ည။် သင့်ကေလး၏ ေနစဥ ်
လပုေ်ဆာငမ်များငှ့် မဘိများငှ့်ကေလးများဆကသွ်ယေ်ြပာဆိုပံုသည ်
ကေလးများ၏ အြပအမအူေပ အကျိးသကေ်ရာက်ိုငသ်ည။် 

 

ရနြ်ဖစြ်ခငး် ငှ့်  

ေဒါသထွကလွ်ယ်ြခငး်/ရနလုိ်ြခငး် 
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အမိတွ်ငး် ခိုကရ်နြ်ဖစ်မများငှ့် ရနလ်ိုမများ/ေဒါသထက်ွမများကို ကာကယွရ်န် 
နညး်လမး်ေကာငး်တစ်ခမုာှ မညသ်ည့်အရာအားခငွ့်ြပေကာငး်ငှ့် 
မညသ်ည့်အရာအားခငွ့်မြပေကာငး်  ရငှး်လငး်ေသာ စညး်မျဉ်းစညး်ကမး်များ 
ချမတ်ှထားြခငး်ြဖစ်သည။် ဤစညး်မျဉ်းစညး်ကမး်များကုိ ေရးချပးီ 
သင့်ကေလးများငှ့် ေဆးွေးွြခငး်သည ်နညး်လမး်ေကာငး်တစ်ခ ုြဖစ်သည။် 
ကေလးအား လပုေ်စချငသ်ည့်အရာကို ေြပာဆိုပံုသည ်အလနွအ်ေရးကးီ သည။် 
ဥပမာအားြဖင့်“ခိုကရ်နမ်ြဖစ်ပာွးရ” ဟေုြပာမည့်အစား “သား/သမးီေရ 
ရနြ်ဖစ်ရင် လကမ်ပါနဲေန�်” (သုိ) “ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုြခငး်မြပရ” အစား 
အြပသေဘာေဆာငေ်သာစကားလံုးကိုသုံး၍ “စကားေြပာလင ်တုိးတုိးသာသာ 
ေြပာပါ” ဟုေြပာိုငသ်ည။် ထိုက့ဲသုိ အြပသေဘာေဆာငေ်သာ စညး်မျဥး်များကို 
ေသချာစွာ ချမတ်ှထားြခငး်ငှ့် ေြပာစကားန�းေထာင်ပးီ ခိုငး်သည့်အတုိငး် 
ြပလပုသ်ည့်အခါတုိငး် ကေလးများကုိ ချးီမမွး်ေြပာဆိုြခငး်တုိသည ်ကေလးများ 
အား မညသုိ်ြပမေူနထိုငသ်င့်သညက်ို သငယ်ရူာတွင ်များစွာ အေထာကအ်က ူ
ြဖစ်ေစသည။်  

သင၏်ကေလးများကို အလပုမ်ျားေနေစရန ်ပညာေရးအတွကေ်လလ့ာမ ငှ့် 
ကစားသည့်နညး်လမး်များ စာရငး်ကို ကိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားြခငး်က သင့်အတွက ်
အေထာကအ်ကရူပါလမိ့်မည။် ကေလးများ ခိုက်ရနြ်ဖစ်ပာွးေနချနိတွ်င ်ပထမ 
ဦးစားေပး ေဆာငရ်�က်သင့်သညမ်ာှ ၎ငး်တုိ၏ ေဘးကငး်လံု�ခံေရးပင ်ြဖစ်သည။် 
သငေ်စာင့်ေရာှက်ေပးေနေသာကေလးများသည ်ခိုကရ်နြ်ဖစ်ပာွးေနပါက 
ချကြ်ခငး် ရပတ်န်ရန ်ခိုငခ်ိုငမ်ာမာေြပာပးီ၊ ရနြ်ဖစ်မည့်အစား သူတုိဘာလပုသ်င့် 
သညက်ို ရငှး်လငး်ေသချာစွာ ေြပာြပပါ။  

မဘိများသည ်၎ငး်တုိ၏ ကေလးများအကား ရနလ်ိုမများကုိေြဖရငှး်ရန ်
ချဉ်းကပန်ညး်များကို အသုံးြပရာတွင ်တရားမတမရှိရန ်အလနွအ်ေရးကီး 
သည။် န�းလည်ိုငေ်သာအရ�ယေ်ရာက ်ကေလးကးီများငှ့်ဆိုလင ်သငတုိ်စ်ှဦး 
စလံုး စိတ်ငမိသ်က်ေအးေဆးသွားေသာအခါတွင်မ ှသီးသန်အချနိေ်ပး၍ 
ရနြ်ဖစ်ြခငး်ငှ့်ပတ်သက၍် ေြပာဆိုေဆးွေးွြခငး်က အကအူညေီပးိုငပ်ါလမိ့် 
မည။် ကေလးများဘာ့ေကာင့် ခိုကရ်နြ်ဖစ်ပာွးရသညဟ်ေူသာ အေြခခ ံ
အေကာငး်ရငး်ကုိ သိန�းလညြ်ခငး်သည ်သင့်အား ပိုမိုသင့်ေလျာ်ေသာ 
အ�ကဥံာဏ်ေပးရန ်အကူအည ီေပးပါလမိ့်မည။် 
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သင့်ကေလး ေဒါသမထက်ွေတာ့ဘဲ စိတ်ငမိသ်က်ေအးေဆးေနစဥတွ်င ် 
သငယ်ံုကညေ်သာအရာများ၊ တနဖ်ိုးထားေသာအရာများကို ရငှး်ြပြခငး် 
ြပလပုပ်ါက ၎ငး်တုိအား သင့်ေလျာ်စွာမညသုိ် ြပမေူနထိုငသ်င့်သည၊် 
တုံြပနြ်ပမသူင့်သညဟ် ုပိုမိုန�းလညေ်စိုငပ်ါလမိ့်မည။်  
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COVID-19 ကပ်ေရာဂါငှ့်အတူ ကိစရပမ်ျားသည ်မ�ကံစဖးူအရှိနအ်ဟနုြ်ဖင့် 
အေြခအေနေြပာငး်လ ဲလာသည် ငှ့်အမ အမိတွ်ငး်လပု်ိုးလပုစ်ဉ် နစိဓဝူ 
အလပုမ်ျားကို ပံုမနှအ်တုိငး် ဆကလ်ကလ်ပု်ေဆာငရ်န ်မလယွက်ူလှေပ။ 
အကယ၍် သင့်မသိားစုသည ်မသိားစုကီးတစ်ခုြဖစ်ပါက (သုိ) အမိမ်ာှေန၍ 
အေဝးေရာက ်အလပုလ်ပုရ်ပါက ထိုအေြခအေနများသည ်သင့်အတွကပ်ို၍ 
စိနေ်ခမ ြဖစ်ိုငသ်ည။် မညသုိ်ပငအ်ခကအ်ခမဲျားရှိေသာ်လညး် လပု်ိုးလပုစ်ဉ် 
အလပုမ်ျားက သင့်အားကညူေီပးိုငပ်ါသည။် ေနစဥေ်ဆာငရ်�ကေ်နကျ 
လပု်ိုးလပုစ်ဉ်အလပုမ်ျားသည ်မသိားစုတစ်ခလုံုး၏ တစ်ေနတာကိုစနစ်တကျ 
ြဖတ်သနး်ကနုဆ်ံုးရန ်ကညူီိုငသ်ည။် ေန�ကဘ်ာြဖစ်လမိ့်မညကုိ် သိေသာ 
ခစံားမသည ်ကေလးများအား ပို၍ ေဘးကငး်လံု�ခံသညဟ် ုခစံားရေစသည။် 

ဥပမာ - သင့်မသိားစုတွင ်ပံုမနှအ်ပိယ်ာထချနိ၊် အစားအစာ စားေသာက်ချနိ်ငှ့် 
အပိယ်ာဝငခ်ျနိမ်ျားကုိ တတ်ိုငသ်မ ပံုမနှအ်တုိငး်ေဆာငရ်�ကရ်န ်ကိးစားပါ။ 
သင၏်ေနစဉ်လပရ်ာှးမများသည ်အေြပာငး်အလမဲျားစွာရှိပါကသင့်ကေလးများ 
ငှ့်အတူ လပု်ိုးလပုစ်ဥအ်သစ်များကို ဖနတီ်းြခငး်ငှ့် ေလလ့ာမကုိအေြခခ ံ
သည့် လပုရ်ာှးမများ၊ ပံုမနှမ်သိားစုပွဲများ ငှ့် ေနစဥ ်ေလက့ျင့်ခနး်များစသည ်
တုိကို ေနစဥအ်စီအစဥမ်ျားတွင ်ထည့်သွငး်ေရးဆွဲပါ။  

 
 

 

နစိဓဝူ လုပင်နး်ေဆာငတ်ာများကို  

ပံုမနှေ်ဆာငရ်�ကြ်ခငး် 
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• ကေလးများအား ေကျာငး်ပံုမနှမ်တကေ်နရလငေ်သာ်မ ှေကျာငး်သငခ်နး်စာများ 
(စာဖတ်ြခငး်၊ သချာတွကြ်ခငး်၊ စာေရးြခငး်) ြပလပုရ်န ်အားေပးြခငး်သည ်
၎ငး်တုိ၏ ေလလ့ာသငယ်ူမတွင ်အကူအညြီဖစ်ေစပးီ အလပုရ်ှိေနေစလမိ့်မည။်  

 

• ေကျာငး်သငခ်နး်စာ အေတွအ�ကံများသည ်မသိားစုတစ်ခုငှ့်တစ်ခအုကား 
ကာွြခားပါလမိ့်မည။် သင့်ကေလးေကျာငး်မ ှအမိစ်ာအေြမာကအ်များေပးေနပါက 
သင့်ကေလးအား စိတ်လမး်မိုးြခငး်မခရံေအာင ်ကိးစားသည့်အေနြဖင့် 
ဘယအ်ချနိမ်ာှ အမိစ်ာလပုရ်နဟ်၍ူ အချနိဇ်ယားတစ်ခေုရးဆွဲပါ။  
 

• သင၏်ကေလးများအား ေနစဥမ်တ်ှတမး် ဒုိငယ်ာရထီားရနတုိ်ကတွ်နး်ပါ။ 
ကေလးများက တစ်ချိေနများတွငသ်ာ ထည့်သွငး်ေရးမတ်ှထားလငေ်သာ်မ ှ
ဤအချနိအ်တွငး် သူတုိခစံားခဲ့ရသည့်အရာများအပါအဝင ်သူတုိ၏ထငြ်မငခ်ျက ်
များကို မတ်ှတမး်တငထ်ားိုငမ်ည။် ငယရ်�ယေ်သာကေလးများအတွက ်
“ယေနက်ုပ် ဒီ......အေကာငး်အရာကို ေလလ့ာသငယ်ခူဲ့သည”်၊ “ ယေန က်ုပ ်
ဒါ......ကိုဖတ်/ေရးဆွဲ/ြပလပုခ်ဲ့သည”်၊ “ယေနက်ုပသ်ည ်ဒါ.........ကိုပထမဆံုး 
အကမိ်ကိးစားခဲ့သည်” “မနကြ်ဖနမ်ာှ ဒါ.......ကိုငါေမာ်လင့်တယ”် ဟ ု
စနစ်တကျေရးသားခိုငး်ြခငး် ချဥး်ကပန်ညး်ကိုသုံးိုငသ်ည။် ကေလးကးီများ 
အတွကမ် ူလံုးဝပတ်ိေ�ှငြ်ခငး်ခရံချနိတွ်င ်သူတုိ၏ အချနိက်ိုမတ်ှတမး် တငရ်န ်
"vlog" ကိုဖနတီ်းြခငး်နညး်ကုိသုံးိုငပ်ါသည။် သူတုိ၏ခငွ့်ြပချက်မရပ ဲ
အငတ်ာနကေ်ပတွင ်သူတုိ vlog များကိုမေဝြခငး်ထက ်သူတုိကုိယတုိ်ငအ်တွက ်
အကျိးရှိစွာ အသုံးချိုငေ်စရန ်ေသချာအ�ကြံပပါ။ 
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ကစားြခငး်သည ်ကေလးများအား စိတ်အပနး်ေြပေစရန ်ကညူေီပးရာတွင ်
အေရးကးီသည။် ထိုြပင ်ကေလးများအတွက ်အတိတ် ငှ့် လကရ်ှိခစံားေနရေသာ 
စိတ်ဖစီိးမများကို ေြဖရငှး်ေပးရန်ငှ့် အန�ဂတ်အတွက် ြပငဆ်ငေ်ပး ရန ်အခငွ့် 
ေကာငး်ြဖစ်သည။် သင့်ကေလးအား သင၊် သူတုိ၏ေမာင်စ်ှမများ (သုိ) 
အြခားကေလးများ ငှ့် ေဆာ့ကစားရန ်အားေပးပါ။ ထိုသုိကစားြခငး်သည ်
ကေလးများအား ၎ငး်တုိ၏ ဘဝကုိ ပံုမနှအ်တုိငး် ြဖတ်သနး်ိုငေ်စရန ်အေထာက ်
အကေူပးသည။် 

ကေလးငယ်များငှ့်ကစားရနအ်ချနိရ်ာှေဖ၍ွ အတူေဆာ့ေပးြခငး်ြဖင့် သူတုိ၏ 
ဖွံဖိးတုိးတကမ်ကို ကညူီိုငသ်ည။် ကစားရနမ်နိစ်အနညး်ငယ ်ရာှေဖအွချနိ် 
ေပးြခငး် (သုိ) ကေလးကးီများအတွက ်စကားေြပာရနအ်ချနိေ်ပးြခငး် တုိသည ်
သင်ငှ့်သင့်ကေလးများ၏  ဆကဆ်ေံရးကို တည်ေဆာက်ရာတွင ်အကူအညေီပး 
သည။် 

သင့်ကေလးငှ့် ကစားေနစဥတွ်င ်၎ငး်တုိအား ဘာလပုဘ်ာလပုဟ် ုေြပာေနြခငး် 
ထက၊် သူတုိလပုေ်နသညကုိ် ကည့်ပးီ စိတ်ဝငစ်ားေကာငး်ြပသပါ။ ကေလးများ 
ငှ့် ေဆာ့ကစားရာတွင ်သငမ်ညသုိ်ပါဝငကူ်ညရီမညက်ို ကေလးများအား န်ကား 
ခိုငး်ပါ။ သငဘ်ာကိုကိက်စ်ှသက်သညဟ်လုညး် ေြပာြပပါ။ ဥပမာ - “သား/သမးီ 
ဆွဲေနတ့ဲ ပံုေလးကို ေမေမ/ေဖေဖကိက်လိုကတ်ာ။ အဲ့ဒီပံုေလးအေကာငး် ေြပာြပ 
ေပးပါဥးီ။”  

  

ကစားရန် အားေပးြခငး် 
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ေကာကရ်�ံြခငး်များ၊ စုိးရမိြ်ခငး်များ၊ ညဘက်အပိစ်ကရ်ာတွင ်ခကခ်ြဲခငး်များ 
သည ်COVID-19 ကပေ်ရာဂါကဲ့သုိ အစွနး်ေရာကေ်သာ အေြခအေနများကို 
ေတွ�ကံခစံားဖးူေသာ ကေလးများတွင ်ေတွရေလရ့ှိေသာ တုံြပနမ်များ 
ြဖစ်သည။် ကေလးများစွာသည ်ေကာကရ်�ံမများငှ့် စုိးရမိမ်များ �ကံေတွ 
ေနိုငပ်ါသည။် အချိကေလးများသည ်အစတွင ်အလနွ ်ေနေကာငး်ေနပံု 
ရှိေသာ်လညး် ရကသ်တပါတ်များ ကာြမင့်လာသည် ငှ့်အမ ေန�က်ပိုငး်တွင ်
စိတ်ေသာကများ ခစံားရိုငပ်ါသည။် ကေလးများအေနြဖင့် သူတုိေနထိုငရ်ာ 
ိုငင်အံတွငး် COVID-19 ေကာင့်ေသဆံုးနး်၊ ပျံှံမ ငှ့်ပတ်သက်ေသာ 
သတငး်များ ရရှိေနိုငေ်သာေကာင့် ထိုသုိစိတ်ေသာကများ ခစံားရိုငသ်ညက်ို 
န�းလညေ်ပးိုငရ်မည။် က်ုပတုိ် ေဖာ်ြပခဲ့သည့် အြပသေဘာေဆာငေ်သာ 
ချဉ်းကပန်ညး်များကို အသုံးြပြခငး်ြဖင့် သင့်ကေလးများအား မမိကုိိယက်ို 
ယံုကညမ်ပိုရှိလာပးီ ေကာက်ရ�ံမကုိ ေလာ့ချိုငပ်ါလမိ့်မည။် 

အြပသေဘာေဆာငေ်သာ ချဥး်ကပန်ညး်များကို အသုံးြပြခငး်၊ ေးွေထးွမ၊ 
ချးီမမွး်ေြပာဆိုမများ ငှ့် ေဘးကငး်လံု�ခံမများကုိ တတ်ိုငသ်မ ကိတင ်
ခန်မနှး်ိုငေ်အာင ်ပံ့ပိုးေပးြခငး်သည ်ကေလးများအတွက ်အလနွအ်ေထာက ်
အက ူြဖစ်သည။် ေကာကရ်�ံြခငး်များငှ့် စုိးရမိပ်ပူနမ်များသည ်ကေလးများ 
အား အပိစ်ကရ်ာတွင ်ခကခ်မဲများ (ဥပမာ - အမိမ်က်ဆိုးများမက်ြခငး်၊ 
အပိရ်ာထ ဲဆးီသွားြခငး်များ) ကိုြဖစ်ေပေစိုငသ်ည။် သင့်ကေလးအေနြဖင့် 
ထိုအရာများကုိ ထနိး်ချပရ်နမ်စွမး်ေဆာင်ိုငေ်ကာငး် သတိရပါ။ ဤကဲ့သုိ 
ညအပိစ်ကရ်ာတွင ်ခကခ်ြဲခငး်များသည ်သင့်အတွက်ြပဿန�ြဖစ်ေနသညဟ် ု
ြပသြခငး်ြဖင့် သင့်ကေလးအား ပို၍စိတ်ပပူနြ်ခငး်မခစံားရေစရန ်းူညံ့ညငသ်ာ 
ေသာ ချဥး်ကပန်ညး်ကုိ ေရ�းချယပ်ါ။ 

အကယ၍် ကေလးများသည ်အပိရ်ာထ ဲဆးီသွားေနပါက၊ သင ်သိသာထငရ်ာှး 
ေသာ မညသ်ည့်ေြပာငး်လမဲများ ြပလပု်ိုငမ်ညက်ို ဆနး်စစ်ပါ။  

ေကာကရ်�ံြခငး်များ၊ စိုးရမိြ်ခငး်များငှ့် 
ညဘကအ်ပိစ်ကရ်ာတွင ်ခကခ်ြဲခငး်များ 
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ဥပမာ - ကေလးများဆးီသွားချငေ်သာအခါ ညဘကထ်ပးီဆးီသွားရမညကုိ် 
ေကာကေ်နပါသလား? ထိုအြဖစ်ကို ကညူီိုငမ်ည့် ညေနပိုငး်ငှ့် ညဘကပ်ိုငး် 
လပု်ိုးလပုစ်ဥမ်ျားကို ြပနလ်ညစ်ဥး်စားပါ။ ဆးီအမိေ်ပသုိ အကျိးသကေ်ရာက် 
ေစိုငေ်သာေကာင့် ေနခငး်ပိုငး်တွင ်ေရဝဝေသာကေ်ကာငး် ေသချာပါေစ။ 
ေနပိုငး်တွင ်ေရေသာကန်ညး်ြခငး်က ကေလးများအား အပိယ်ာထတွဲင ်
ဆးီသွားြခငး်ပို၍ ြဖစ်ေစိုငပ်ါ သည။် အပိရ်ာထ ဲဆးီမသွားေသာညများကို 
ဇယားဆွဲမတ်ှသားထား၍ ထိုေနများတွင ်ချးီမမွး်ေြပာဆိုပါ။ 

ယခလုကရ်ှိအေြခအေနများေကာင့် သင့်အေနငှ့် အန�ဂတ်အေပ 
ကတိကဝတ်များေပးိုငမ်ညမ်ဟတ်ုေသာ်လညး် သငတ်တ်ိုငသ်ေလာက် 
အေကာငး်ဆံုး ြပစုေစာင့်ေရာှက်မေပးမညြ်ဖစ်ေကာငး် ငှ့် ၎ငး်တုိေဘးကငး် 
လံု�ခံမရှိေစရန ်သငတ်တ်ိုငသ်မ လပုေ်ဆာငမ်ည ်ြဖစ်ေကာငး် ကေလးများ 
အား  ေြပာြပပါ။ အကယ၍် သင့်တွင ်အလနွအ်မငး်စိတ်ပပူငေ်နမများရှိပါက 
ကညူီိုငမ်ည့် ဆရာဝန ်(သုိ) အထးူကတုစ်ဦးထမံ ှအ�ကဥံာဏ်ေတာငး်ခပံါ။  
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ဤမေသချာမေရရာသည့်အချနိတွ်င ်ကေလးများသည ်သူတုိ၏မဘိများထမံ ှ
တည်ငမိမ်၊ ေဘးကငး်လံု�ခံမရှိေစရန ်ငှ့် အရာရာအဆငေ်ြပသွားလမိ့်မညဟ် ု
ထပေ်လာငး်ေြပာကားမများကို ေမာ်လင့်ေနကသည။် ထိုေကာင့် သီးသန် 
ေနထိုငခ်ျနိမ်ျားတွင ်လူကးီများ�ကံေတွခစံားေနရေသာ စိတ်ဖစီိးမများေကာင့် 
သင၏်ကေလးများအား ထခိိုက်မဆိုးကျိးများ မရှိေစရနအ်ေရးကးီသည။် 
လံုးဝပတ်ိေ�ှငြ်ခငး်အချနိြ်ဖစ်ေသာ်လညး် ဤြဖစ်ရပသ်ည ်သင့်အား 
အထးီကျနစွ်ာ ေနထိုငရ်မညဟ် ုမဆိုလိုပါ။ သင(်သုိ) သငေ်စာင့်ေရာှကမ်ေပးေန 
ေသာ ကေလးများသည ်အမိ၌်အခက်အခတဲစ်စုံတစ်ရာ�ကံေတွရပါက 
အ�ကဥံာဏ်၊ အကအူညေီတာငး်ခံိုငပ်ါသည။် 

သင့်စိတ် ေအးချမး်တည်ငမိမ်ရှိရန/်အန�းယရူနအ်တွက ်အကူအညေီပးိုင ်
ေသာ ကစိရပမ်ျား ြပလပုဖ်ိုအချနိေ်ပးရနအ် ေရးကးီသည။် သင့်ကေလးအား 
ေကာငး်မနွစွ်ာ ြပစုေစာင့်ေရာှက်မေပးိုငရ်နအ်တွက် သင့်ကျနး်မာေရးကို 
သငက်ိုယတုိ်င ်ဂစုိုက်ဖို အချနိေ်ပးရနလ်ိုအပသ်ည။် အချိသူများအတွက ်
ေလက့ျင့်ခနး်လပုသ်ည့် အေလအ့ထများကို ထနိး်သိမး်ြခငး် (သုိ) စိတ်ဝညိာဉ် 
ေရးရာ၊ ဘာသာေရးငှ့် ယဉ်ေကျးမဆိုငရ်ာ လပရ်ာှးမများအား ေဆာငရ်�က်ြခငး် 
ြဖစ်ိုငသ်ည။် အြခားသူများအတွကမ် ူအခနး်တစ်ခနး်တွင ်တစ်ေယာက်တညး် 
အချနိက်နုဆ်ံုးြခငး် (သုိ) စာဖတ်ြခငး်များ ြပလပု်ိုငသ်ည။်  

သင့်အသက�ှ်ိကပ်ံုသည ်သင၏်ခ�ကိုယတ်စ်ခလုံုးအေပ အကျိးသက ်
ေရာက ်သည။် သုိေသာ် သငစိ်တ်ပပူန်ပးီ စုိးရမိေ်နေသာအခါ သင၏်ခ�ကိုယ ်
သည ်ေတာင့်တငး်လာပးီ သင့်အသက်�ှနး် ပိုမိုြမနဆ်နလ်ာိုငသ်ည။် 
စိတ်ဖစီိးမများငှ့် စိတ်ပပူနမ်များ ခစံားေနရေသာအခါ အသက�ှ်သွငး်/ 
�ှထတ်ု နညး်လမး်များကုိ အသုံးြပြခငး်သည ်သင့်ကိုယသ်င ်စိတ်ေအးချမး် 
တည်ငမိသွ်ားေအာင ်ကူညီိုငသ်ည။် အသကြ်ပငး်ြပငး် �ှသွငး်/�ှထတ်ုြခငး် 
ေလက့ျင့်ခနး်သည ်စိတ်တငး်ကပမ်များကိုေြဖေလျာ့ရန၊် စိတ်ကုိေအးချမး် 
တည်ငမိမ်ရရှိေစရန်ငှ့် စိတ်ဖစီိးမကို ေလျာ့ချရနအ်တွက် အလနွေ်ကာငး် 
ေသာ နညး်လမး်တစ်ခ ုြဖစ်သည။် အသက်ြပငး်ြပငး် �ှသွငး်/�ှထတ်ုြခငး်အား 
ေအာကတွ်ငေ်ဖာ်ြပထားသည့်အတုိငး် ေလက့ျင့်ိုငသ်ည။် 

စတ်ိေြဖေလျာ့သည့်နည်းလမး်များ 
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• သင့်လကမ်ျားအား ခါးေအာကတွ်ငခ်ျထားပီး လကဖ်ဝါးကို အေပသုိလန်ှ 
ထားပါ။ သင့်ှ�ေခါငး်ကိုြဖတ်၍ ေလများအား�ှသွငး်လိုကခ်ျန်ိတွင ်လကက်ို 
ြဖညး်ညငး်စွာေြမာကလ်ိုကပ်ါ။ သင့်ေြမာကလ်ိုကေ်သာလကသ်ည ်ပခံုးှင့် 
တေြပးညြီဖစ်သွားေသာအခါ ရပ်လိုကပ်ါ။ သင့်ပါးစပ်မှတဆင့် ေလများအား 
�ှထတ်ုလိုကေ်သာအခါ လကမ်ျားကို ေြဖးညငး်စွာ ြပန်ချပါ။ 

• သငရ်ညရ်�ယသ်င့်ေသာအဓိကအချကမှ်ာ သင၏်ဝမ်းဗုိကထ်မှဲနကိ်ငး်စွာ 
အသက�ှ်ရန် ြဖစ်သည။်  

• ထိုသုိ �ှသွငး်၊�ှထတ်ုြပလပ်ုြခငး်အား ှစ်မိနစ်မှ သုံးမိနစ်အထ ိေလက့ျင့်ပါ။ 
ဤသုိြပလပ်ုြခငး်အား ြဖညး်ညငး်စွာြပလပ်ုေလေလ သငသ်ည ်အသကအ်ား 
ြပငး်ြပငး် �ှသွငး်/�ှထတ်ုမအေပ အာုံပုိမုိစူးစုိကုိ်ငေ်လေလြဖစ်ပီး၊ 
စိတ်ေအးချမ်းတည်ငမ်ိမ/သကေ်တာင့်သကသ်ာရှိမကို ပုိမုိခစံားရေလေလ 
ြဖစ်သည။် 

• သင့်ကေလးများသည ်ဤအသက�ှ်နညး်စနစ်များကို သငယ်ြူခငး်ြဖင့် ၎ငး်တုိ 
စိတ်ဖိစီးမှင့် စုိးရမ်ိပူပန်ြခငး်များရှိသည့်အခါ ြပန်လညအ်သုံးြပြခငး်မှ များစွာ 
အကျိးရှိုိငသ်ည။်ကေလးများအား သင်ကားေပးြခငး်၊ အသကြ်ပငး်ြပငး်�ှသွငး် 
�ှထတ်ုြခငး်အား အတူတကေွလက့ျင့်ြခငး်အား ကိးစားကည့်သင့်သည။်  

• အပျကက်ိုဦးတညေ်သာ အြပအမူများြဖစ်ေသာ အရကက်ို  
အလန်ွ အကေံသာကြ်ခငး်၊ အန်ွလိုငး်ေပတွင ်
ေလာငး်ကစားြပလပ်ုြခငး် (သုိ) မူးယစ်ေဆးဝါး 
သုံးစဲွြခငး်များကို ေရာှင်ကဥပ်ါ။ထိုအြပအမူများ  
သည ်သင့်စိတ်ဖိစီးမအဆင့်ကို ပုိမုိြမင့်တကေ်စပီး 
ေရရညှတွ်င ်သင့်အေြခအေနကို ပုိမုိ ဆိုးရ�ားေစ 
ုိငသ်ည။် ကေလးများှင့် သင်ပုိမုိနီးကပ်စွာ 
ရှိေနြခငး်ေကာင့် သငလ်ပ်ုေနသည့် အရာများကို 
ပုံမှန်ထက ်သူတုိက ြမငေ်တွ ကားသိုိငမ်ည ်
ြဖစ်သည။် ဤသီးသန်ေနထိုငြ်ခငး် အချန်ိအား 
ကေလးများမညသုိ် ေကျာ်ြဖတ်ကမညဆ်ိုသည့် 
အေပတွင ်သင့်ြပမူေနထိုငပုံ်သည ်အကးီမား ဆံုး 
လမ်းမုိးမြဖစ်သည။် သင့်ကေလးများအား 
မည်သုိြပမူေနထိုငေ်စချငသ်ညက်ို လကေ်တွ 
သုပ်ြပရန် သတိရပါ။      
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ဤစာအပုင်ယရ်ှိ အ�ကြံပချကမ်ျားအားလံုးသည ်ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရ�ယ ်
ကေလးများအား ကည့်ေစာင့်ေရာှကြ်ခငး်ငှ့်လညး် သကဆ်ိုငသ်ည။် 
တစ်ချနိတ်ညး်မာှပင ်ဆယေ်ကျာ်သကအ်ရ�ယ်စ်ှကာလများသည ်ကေလးများ 
အတွက ်စိတ်ပိုငး်ဆိုငရ်ာငှ့် ပုပ်ိုငး်ဆိုငရ်ာ စိနေ်ခမများ မကာခဏ�ကံေတွ 
ရေလရ့ှိေကာငး် အသိအမတ်ှြပပးီ လက်ခရံန်ငှ့် ေသချာစွာ အေလးဂြုပ 
ကိုငတွ်ယေ်ြဖရငှး်ေပးရန ်အေရးကးီသည။် ဤသုိြပလပုြ်ခငး်သည ်သင်ငှ့် 
ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားအတွက ်စ်ှဦးစ်ှဘက်ပိုမိုလယွက်စွူာ ငှ့် အဆငေ်ြပစွာ 
ေစာင့်ေရာှက်မေပးိုငမ်ညြ်ဖစ်သည။်  

 ကေလးကးီများငှ့် ဆယေ်ကျာ်သက်များသည ်အချိအချနိမ်ျားတွင ်
မဘိများငှ့် ေဝးေဝးေနလိုသညမ်ာှ ပံုမနှပ်ငြ်ဖစ်သည။် ဤဆသည ်
ယခုအချနိမ်ျိးတွင ်သူတုိအတွကသ်ာမက သငအ်တွကပ်ါ အထးူခကခ်ေဲစ 
သည။် အကယ၍် ေဘးကငး်လံု�ခံပးီ ခငွ့်ြပေပးိုငပ်ါက ေနစဉ် သူတုိ 
ဘာသာ ခဏတာလမး်ထက်ွေလာကြ်ခငး်ကို အားေပးပါ။ သုိမဟတ်ုပါက 
မသိားစုအတူ လပုေ်ဆာငမ်များငှ့် အလပုမ်ျားမှ အန�းရိုငမ်ည့် 
အချနိအ်တုိငး်အတာတစ်ခ ုမညသုိ်ရရှိိုငမ်ည့်အေကာငး်ကုိ ေြပာြပပါ။ 
သူတုိေကျနပ်ိုငေ်သာ သေဘာတူညမီတစ်ခကုို ရယူိုငရ်န်ကိးစားပါ။ 

 ဖနုး်များငှ့်လမူမဒီီယာကနွယ်ကမ်ျား မတှစ်ဆင့် COVID-19 ငှ့်ပတ်သက် 
ေသာ လကရ်ှိအေြခအေနများငှ့်ပတ်သကေ်သာ သတငး်များကို 
လကလ်မှး်မ ီသိရှိိုငရ်န ်သူတုိမာှ အခငွ့်အ လမး်များရှိိုငသ်ညဟ် ုန�းလည ်
ထားပါ။ သူတုိသည ်၎ငး်တုိ၏ ကျနး်မာေရးငှ့် အန�ဂတ်များအေကာငး် 
စုိးရမိပ်ပူနမ်များ ခစံားေနိုငပ်ါသည။် တစ်ချိသူများအတွက် ေကျာငး်များ 
ပတ်ိလိုကြ်ခငး်သည ်ကနဦးအစတွင ်ေပျာ်စရာြဖစ်ခဲ့ေသာ်လညး်၊ အချနိ်ကာ 
လာသည် ငှ့်အမ သင့်ကေလးကးီများသည ်ေကျာငး်ြပနတ်ကရ်ေသာအခါ 
မညသုိ် လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေအာင ်ြပငဆ်ငရ်မညန်ညး်ဟ ုစုိးရမိမ်၊ 
စိတ်ဖစီိးမများ ြဖစ်လာိုငပ်ါသည။် 

ဆယ်ေကျာ်သကမ်ျားအား 

ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး် 
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 ကေလးကးီများသည ်အထးူသြဖင့် သူတုိ၏ 
သူငယခ်ျငး်များ ငှ့် လတ်ွလပြ်ခငး်ကို တမး်တ 
လမွး်ဆတ်ွေနိုငပ်ါသည။် သူတုိကုိ သူငယခ်ျငး်များ 
ငှ့် အဆက်အသွယလ်ပု်ိုငရ်န ်ဖနုး်ေြပာခငွ့်ြပပါ။ 
အပိရ်ာမဝငခ်င ်ဖနုး်များကို ေဝးရာတွငထ်ားေစြခငး် 
သည ်သူတုိလိုအပေ်သာ အပိစ်က်ြခငး်ကုိ ရရှိရန ်
ေသချာေစပါလမိ့်မည။် 

 မဘိများငှ့် ကေလးကးီများအကား ပဋိပကများကုိေရာှင်ကဥရ်န ်
သင၏်ကေလးများအား သူတုိ၏သငယ်မူ (သုိ) နစိဓဝူအလပုမ်ျားအား 
ထနိး်ချပပ်ိုငခ်ငွ့်ြပေပးပးီ သူတုိရငဆ်ိုငေ်ကျာ်ြဖတ်ပံုများကို ချးီမမွး်ရန ်
အခငွ့်အ ေရးများ ရာှေဖပွါ။ 

 ဆယေ်ကျာ်သကမ်ျားသည ်သူတုိ၏သငယ်မူငှ့် ဖွံဖိးတုိးတက်မ 
ရငှသ်နရ်နအ်တွက ်လံေဆာ်မရှိေသာပတ်ဝနး်ကျငလ်ိုအပသ်ည။် 
ဤအချနိတွ်င ်သငတ်တ်ိုငသ်ေလာက ်သူတုိအား အမိ်ငှ့်ေနထိုငရ်ာ 
ဝနး်ကျငအ်ား ပိုပးီစိတ်ချရေအာင ်တာဝနယ်မူကိုသင်ကားေပးပါ။ 
၎ငး်တုိတွင ်အစားအစာြပငဆ်ငပ်ံု၊ ဓာတ်ေငွ (သုိ) လပစ်စ်ပစညး်များ 
အသုံးြပပံု၊ မသိားစုအတွက် အစားအစာတစ်နပခ်ျကြ်ပတ်ပံု၊ အမိ ်(သုိ) 
ဥယျာဉ် ထနိး်သိမး်ြခငး်လပုင်နး်အတွက ်ကရိယိာများအသုံးြပပံု စသညတုိ် 
ပါဝင်ိုငပ်ါသည။် 

 သင့်ကေလးအေပ လကေ်တွကျေသာ ေမာ်လင့်ချကမ်ျားထားပါ။ ဤအချနိ ်
အေတာအတွငး် သငတုိ်အားလံုးအတွက ်ေကာငး်ေသာေနရကမ်ျားငှ့် 
ဆိုးေသာေနရကမ်ျား ရှိလမိ့်မည။် သငခ်ျမတ်ှထားေသာ ကန်သတ်ချကမ်ျား 
ကို သင့်ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးက ချိးေဖာကေ်ကာငး်ချိးေဖာကပ်ါလမိ့် 
မည။် ထိုကဲ့သုိ ြဖစ်ခဲ့လင ်ေအးေဆးတည်ငမိစွ်ာငှ့် ဆငြ်ခငတုံ်တရားကို 
လကက်ိုငထ်ားပးီ တုံြပနပ်ါ။ သငက်ိုယတုိ်ငလ်ညး် စိတ်ဖစီိးမဒဏ်ခေံနရ 
ေသာေကာင့် ခကခ်ဲိုငပ်ါသည။်  အကယ၍် သငသ်ညေ်ဒါသထက်ွေနလင ်
(သုိ) စိတ်ပေ်ထးွေနလင ်တည်ငမိမ်ရေစရန ်ေခတအေဝးသုိထကွသွ်ားပးီ၊ 
စိတ်ေအးေဆးတည်ငမိ ်သွားေသာအခါမ ှ သင့်ကေလးအားစကားေြပာရန ်
ြပနလ်ာြခငး်သည ်ေလးစားသမရှိေသာ၊ ကျနး်မာေကာငး်မနွေ်သာ 
ဆကဆ်ေံရး ကို ထနိး်သိမး်ရန ်အေထာကအ်ကြူပလမိ့်မည။် 
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 ြဖစ်ိုငလ်င ်သင့်ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးများအား မကာခဏ အချနိ ်
နညး်နညး် ေပးပးီ အတူတူကုနဆ်ံုးပါ။ ထိုကဲ့သုိ ြပမြူခငး်သည ်ေဝးေဝး 
မတှစ်ခါ အချနိအ်ကာကးီေတွဆံု သက့ဲသုိ အကျိးရှိိုငပ်ါသည။် 
သင့်တစ်ေနတာ အစီအစဥထ်တွဲင ်သင၏်ဆယေ်ကျာ်သကက်ေလးငှ့် 
ထိုင်ပးီစကားေြပာရန ်အချနိန်ညး်နညး်ေပးပးီ သူတုိဘယလ်ိုခစံားေနရ 
သလဆဲိုသညက်ို ဆနး်စစ်ိုငပ်ါသည။်  

 
အနွလ်ိုငး်ေဘးကငး်လံု�ခံေရးငှ့် ပတ်သက၍် ထပမ်အံ�ကဥံာဏ်များ 
ရယလူိုပါက - 

www.end-violence.org/sites/default/files/paragraphs/download/English_ COVID-
19%20Keeping%20children%20safe%20online_FINAL.pdf
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 COVID-19ေကာင့် လံုးဝပတ်ိေ�ှင်ခရံေသာအချနိတွ်င ်သီးသန်ေနရပးီ 
သူငယခ်ျငး်များ၊ မသိားစုများငှ့် အေဝးတွငေ်နထိုငေ်နရပါက မညသ်ည့် 
အသက်အရ�ယတွ်ငမ်ဆို မသိားစုဝငအ်ားလံုးအတွက် စိနေ်ခမများြဖစ်ိုင ်
သည။် သငအ်ခလုို ေတွ�ကံခစံားရြခငး်များသည ်သငတ်စ်ေယာက်တညး် 
ခစံားရြခငး် မဟတ်ုဟ ုသတိရပါ။ ဤသညမ်ာှ ကမ�ာလံုးဆိုငရ်ာ အေြခအေန 
ြဖစ်ပးီ ယေနသငခ်စံားေနရသကဲ့သုိ တူမစွာခစံားေနသူ သနး်ေပါငး်များစွာ 
ရှိသည။် လမူဝနး်ကျင်ငှ့် သီးသန်ေနရြခငး်ေကာင့် ြဖစ်ေပလာေသာ 
အထးီကျနဆ်နမ်များကို ေလျာ့နညး်ေစသည့် နညး်လမး်တစ်သွယမ်ာှ 
သူငယခ်ျငး်များငှ့် မသိားစုများအား အငတ်ာနက၊် လမူကွနယ်က်မဒီီယာ ငှ့် 
မမိတုိိ၏ ဖနုး်များကိုသုံး၍ အဆကအ်သွယ ်ြပလပုြ်ခငး် ြဖစ်ပါသည။်  

 သင့်နစိဓဝူ ေနစဥေ်ဆာငရ်�က်မည့်အရာများတွင ်သင၏်ကေလးများအား 
၎ငး်တုိ၏ သူငယခ်ျငး်များငှ့် ေဆမွျိးများငှ့် အဆကအ်သွယြ်ပလပုရ်န ်
အချနိတ်စ်ခ ုသတ်မတ်ှထည့်သွငး်ေပးရန ်ကိးစားိုငသ်ည။် ဤသုိြပလပုြ်ခငး် 
သည ်မသိားစုအတွငး်ရှိ အ�ရာယြ်ဖစ်ိုငေ်ချများေသာ၊ အထးီကျနသ်ညဟ် ု
ခစံားေနရေသာ အသက်ကီးသည့် ဘုိး/ဘွားများအားလညး် အေထာကအ်က ူ
ေပးိုငသ်ည့် နညး်လမး်ေကာငး်တစ်ခြုဖစ်သည။် 
 

သူငယ်ချငး်များ မသိားစမုျားငှ့် 
အဆကအ်သွယ်ရှိေနြခငး်  
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 အငတ်ာနကသ်ည ်  အံ့သစရာေကာငး်ေလာကေ်အာင ်ချတ်ိဆက်ိုငေ်သာ 
နညး်လမး်တစ်ခြုဖစ်ေသာ်လညး် သင့်ကေလးများကို အနွလ်ိုငး်ေပတွင ်
ေဘးကငး်လံု�ခံေအာင ်ထားိုငရ်နလ်ညး်အေရးကးီပါသည။် ၎ငး်သည် 
အငတ်ာနကက်ို အချနိ်ကာြမင့်စွာ အသုံးြပေနသည့် ယခလုိုအချနိမ်ျိးတွင် 
အထးူအေရးကီးသည။် အနွလ်ိုငး်ေပတွင ်အ�ရာယက်ငး်စွာ အသုံးြပိုငရ်န် 
ကေလးများကို သငက်ညူီိုငသ်ည့် နညး်လမး်များစွာရှိပါသည။် ဥပမာ-
သင၏်ကေလးများ အသုံးြပေသာ မညသ်ည့်ကွနပ်ျတာမဆို ကေလးများ၏ 
အပိခ်နး်တွငမ်ထားဘဲ လအူများငှ့်အတူ အသုံးြပရသည့်ေနရာများတွင ်
ထားြခငး်  

အနွလ်ိုငး်ေဘးကငး်လံု�ခံေရးငှ့် ပတ်သက၍် ထပမ်အံ�ကဥံာဏ်များ 
ရယလူိုပါက - www.unodc.org/listenfirst 
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ယခအုခါ မဘိများစွာ ရငဆ်ိုငေ်နရေသာ သိသာထငရ်ာှးသည့်နုး်ကနမ်သည ်
အမိမ်ေှန၍အေဝးေရာကအ်လပုလ်ပုေ်နစဥ ်ကေလးများအားြပစုေစာင့်ေရာှက ်
ြခငး် ြဖစ်သည။် ထိုအြပင ်ကေလးများ၏ ပံုမနှေ်ကျာငး်များအစား အလနွ ်
များြပားလသှည့် ေကျာငး်ကုိအေြခခသံည့် ပညာေရးလပုရ်ာှးမများတွငပ်ါ 
မဘိများအေနြဖင့် ဦးေဆာငပ်ါဝငသ်င့်သညဟ် ုေမာ်မနှး်ထားြခငး်က ပို၍ 
စိနေ်ခမြဖစ်ေစိုငသ်ည။် အထကပ်ါအားလံုးအြပငသ်ငဟ်ာဖျားန�ေနသူ (သုိ) 
အ�ရာယ ်ြဖစ်ိုငေ်ချရှိေသာလူကီးများကိုပါ ြပစုေစာင့်ေရာှက်ရန ်လိုအပ ်
ေနိုငပ်ါသည။် 
 အလပု်ငှ့်မသိားစုဘဝ ဟနခ်ျက်ညရီန ်လနွစွ်ာအေရးကီးပါသည။် သုိမသှာ 

သင့်အလပု ်ငှ့် ကေလးများ စ်ှဘက်စလံုး၏ လိုအပခ်ျကက်ို 
ြပည့်မေီစမည ်ြဖစ်သည။် သီးသန်ခွဲြခားေနထိုငရ်ာတွင ်ကေလးများအား 
ကညူေီစာင့်ေရာှက ်ေပးမည့်သူမရှိပါက သငလ်ပုေ်နကျပံုစံအတုိငး် 
အလပုလ်ပုကုိ်ငေ်ဆာငရ်�ကရ်န၊် သငေ်ပးေနကျ ရလဒ်များငှ့် 
အလပု်ပးီေြမာကမ်များ မြဖစ်ိုငသ်ညက်ို သငလ်ကခ်ရံမည။်  

 
 
 

 

အမိမ်ေှန၍ အေဝးေရာက်အလုပလု်ပေ်နစဥ်  

ကေလးများအား ေစာင့်ေရာှကမ်ေပးြခငး်   
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 သင၏် တစ်ေနတာကို စီစဉ်ေဆာငရ်�ကရ်ာတွင ်နစိဓဝူ လပု်ိုးလပုစ်ဉ် 
တစ်ခုြဖင့် စတငပ်ါ။ သင့်အလပုခ်ျနိဇ်ယားတွင ်ကေလးများအတွက ်
အချနိ်ငှ့် ၎ငး်တုိလိုအပခ်ျကမ်ျားအားလံုးအတွက ်ထည့်သွငး်စီစဥေ်ရးဆွဲ 
ထားပါ။  

 သူတုိသည ်သင့်အတွကအ်ဓကိဦးစားေပးအေရးပါသူများြဖစ်ေသာ်လညး် 
သင့်တွင်ပးီေြမာကေ်အာင ်ေဆာငရ်�ကရ်မည့် အလပုတ်ာဝနဝ်တရားများ 
ရှိေနေကာငး်၊ အမိမ်မှဟတ်ုေသာ အြခားသူများကလညး်သင့်အေပတွင ်
မှီခိုေနေကာငး် သင့်ကေလးများအား အသကအ်ရ�ယင်ယေ်စကာမ ူ
ရငှး်ြပပါ၊ သူတုိ၏ န�းလညေ်ပးမအတွက ်သငေ်ကျနပပ်ါေကာငး် ငှ့် 
သုိမသှာ လတုိူငး်အတွက်အလပုြ်ဖစ်မညြ်ဖစ်ေကာငး် ေြပာြပပါ။ 

 သင ်အမိမ်ေှန၍အေဝးေရာကအ်လပုလ်ပုေ်နသညက်ို သင၏်လပုေ်ဖာ် 
ကိုငဖ်က် အဆကအ်သွယမ်ျားအား အသိေပးပးီ ဤအစီအစဉ်ကုိ 
တတ်ိုငသ်ေလာက ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်လကခ်ေံဆာငရ်�ကပ်ါ။ 
ကေလးများငှ့် အဆငေ်ြပေသာ ချနိး်ဆိုမများြပလပုပ်ါ။ သင့်အလပုမ် ှ
အဆကအ်သွယမ်ျားအား အမိတွ်င ်ကေလးများကို ြပစုေစာင့်ေရာှကရ်ငး် 
အလပုမ်ျားကို လပုေ်နေကာငး် သိေစရန ်မက်ေဆခ့ျ်/စာတုိ ပိုပါ။  

 သင်ငှ့်အတူ အလပုလ်ပုေ်သာ လပုေ်ဖာ်ကိုငဖ်က်များသညလ်ညး် 
တူညေီသာအေြခအေနတွင ်ရှိေကာငး်သတိရပါ။ တိကျမလိုအပေ်သာ 
တရားဝင ်အစညး်အေဝးများကို တတ်ိုငသ်ေလာက ်နညး်ေအာင ်
စီစဥပ်ါ။ 

 အလပုမ်နှ�းချနိ ်မကာခဏယူပးီ ထိုအချနိတွ်င ်သင၏်ကေလးများငှ့် 
တစ်စုံတစ်ခြုပလပုရ်န ်အသုံးြပပါ။ ဤသုိြပလပုြ်ခငး်သညသ်င့်အလပု ်
ပးီေြမာက်မကို ကညူီိုင်ံုသာမက မသိားစုငှ့်ဆက်ယွေ်သာ 
စိတ်ဖစီိးမများ(သုိ)အြပစ်ရှိသညဟ်ခုစံားရြခငး်များ ေလျာ့နညး်ေစမည။်  

 မသိားစုအတွက ်အစားအေသာကမ်ျားအား အတူတကခွျကြ်ပတ်ပးီ 
ေနလညစ်ာစားန�းချနိတွ်င ်သင့်ကေလးများငှ့်အတူ စားပါ။  
ကေလးများသည ်လပု်ိုးလပုစ်ဉ်များငှ့် အလပုမ်ျားေနြခငး်ကို 
စ်ှသက်ကသည။်



 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ဆကသ်ယွရ်န်  
 

ကာကွယ်ေရး၊ ကုသေရးှင့် ြပန်လည်သန်စွမ်းေရးဌာနစိတ်  

ကုလသမဂ မူးယစ်ေဆးဝါးှင့် ြပစ်မဆုိင်ရာုံး  

စာတုိက်ေသတာအမှတ် ၅၀၀၊ က-၁၄၀၀၊  

 ဗီယက်န�၊သစတီးယား  

 
Email  

unodc-ptrs@un.org 

 
   Website   

www.unodc.org/unodc/en/drug-prevention-and-treatment/index.html 

 

 

 
 
 
 
 
 

မိဘအုပ်ထိန်းမဆုိင်ရာ  

အ�ကံြပချက်များကုိ က်ုပ်တုိ၏ 

မိတ်ဘက်အဖဲွအစည်းများ  

ြဖစ်ေသာ WHO, UNICEF, CDC  

ှင့် ကေလးများအေပ  

အကမ်းဖက်မအဆုံးသတ်ေရး  

ကမ�ာလံုးဆုိင်ရာမိတ်ဘက်အဖဲွများ 

မှ ပုိမုိရယူလိုပါက: 

      www.unodc.org/listenfi st/en/covid_parents.html 
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