
စွမ်းရညဖံွ်� �ဖိုးမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်အြပုအမူပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကေလးအထးူြပုေဆးပညာ  

Rochester Medical Center တက�သိလု�်ှိ 

ကိရိယာစုတစ်ခု 

COVID-19 ကာလအတငွး် သင့က်ေလးအား 

�ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆငရ်ာတငွ ်အကူအညီေပးရန်အတက်ွ 
ေရးသားသ-ူ Brenna Cavanaugh, PsyD, BCBA-D, Courtney Aponte, PhD, &  

Kenneth Shamlian, PsyD, BCBA-D 

�ာှေခါငး်စည်း တပ်ဆငြ်ခငး်သည ်အေရး�ကးီ�ပီး COVID-19 ကူးစက်ပျံ� �ှံမ့�ကို 

ရပ်တန ့ရ်န ်က��်ပ်ုတိုအ့ား အကူအညီေပး�ိငုသ်ည်။ ယခုအချိန၌် ေနရာအများစုတွင ်

လူအများအေနြဖင့ ်�ာှေခါငး်စည်းကိ ုတပ်ဆငရ်န ်လိအုပ်ေနပါသည်။ သငသ်ည ်

အြပငသ်ိုထ့ကွ်ပါများလာေသာေ�ကာင့ ်သင့အ်ေနြဖင့ ်သင့က်ေလး၏ ေဘးကငး်လံုြခံုမ�၊ 

�ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆင�်ိငုမ်�များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ပုိမုိစုိးရိမ်မကငး် ြဖစ်လာ�ိငုပ်ါသည်။ 

သင့က်ေလးသည ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငရ်န� လိလုား�စှသ်ကမ်�မ�ှိဘ ဲတပ်ဆငထ်ားသည့အ်ချိနတ်ငွ ်

မသကမ်သာခစံားရ�ိငုပ်ါသည။် �ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငြ်ခငး်သည ်စတိ်ေသာကေရာကေ်နေသာ၊ 

အာ�ံုခစံားမ�ကွြဲပားချကမ်ျား�ှိေနေသာကေလးများ�ငှ့ ်ေအာ်တစဇ်ငလ်က�ဏာ�ှိသည့ ်ကေလးများအတကွ ်

အမနှတ်ကယပ်င ်အခကအ်ခြဲဖစေ်စ�ိငုပ်ါသည။် သင့က်ေလးသည ်�ာှေခါငး်စညး်ေ�ကာင့ြ်ဖစေ်ပါ်ေသာ သတူို၏့ 

မျက�်ာှ၊ ဦးေခါငး်�ငှ့ ်နားရွကမ်ျား�ှိ အထအိေတွ�ေပါ်တငွ ်အလနွ ့အ်လနွအ်ထမိခ�ံိငုဘ် ဲြဖစေ်န�ိငုသ်ည။် 

အချို �ကေလးများသည ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆငေ်စသည့အ်ခါ ပိ၍ုပင ်အထတိတ်လန ့ ်ြဖစေ်န�ိငုပ်ါသည။် 

အချို �ကေလးများသည ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငထ်ားသည့အ်ခါ ေတွ� ြမငရ်သည့ ်၎ငး်တို၏့ သိုမ့ဟတု ်အြခားသမူျား၏ 

ပံစုသံငွြ်ပငမ်ျားကိ ု�စှ်သကမ်ညမ်ဟတုဘ် ဲေ�ကာကရွ်ံ � မ�ကိ ုခစံားရေစ�ိငုပ်ါသည။် အချို �ကေလးများကမ ူ

�ာှေခါငး်စညး်သည ်ပံစုံသငွြ်ပငက်ွြဲပားေန�ပီး ကွြဲပားမ��ှိေနသည့တ်စစ်ံုတစခ်ကုိ ုလပ်ုေဆာငရ်ြခငး်မ�ှ ၎ငး်တိုအ့တကွ ်

ခကခ်သဲည့အ်တကွ ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငြ်ခငး်ကိ ု�ကိုက�်စှသ်ကမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။ 



ေအာငြ်မငမ်�ရ�ိှရန်အတကွ ်အ�ကေံပးချကမ်ျား 
သင့က်ေလးအား သကေ်တာင့သ်က်သာစာွ ခစံားရေစရန ်သငက်ညူေီပး�ိငုသ်ည့ ်နညး်လမး်အချို �ကိ ုေဖာ်ြပေပးထားပါသည-် 

1။ သငရ်�ိှသည့် �ာှေခါငး်စည်းအမျိုးအစား�ငှ့ ်သင့က်ေလးက �ာှေခါငး်စည်းအား 

တပ်ဆငအ်သံးုြပုမည့်နည်းလမ်းကုိ စဥ်းစားသံးုသပ်�ကည့်ပါ။ 

သင့က်ေလးသည် ေအာက်ပါအေြခအေနများ�ိှလ�င ်�ာှေခါငး်စည်းကုိ တပ်ဆငအ်သုံးြပု�ိငုေ်ြခ ပုိမုိ�ိှ�ိငုပ်ါသည်- 

�ာှေခါငး်စည်းတွင ်ကေလးများ�စ်ှ�ခိုက်သည့် အေရာင၊် အားကစားအသငး်၊ ဇာတ်ေကာင ်သုိမ့ဟုတ် ၎ငး်တွင ်

အထူးစိတ်ဝငစ်ားေစသည့်အရာတစ်ခုခု �ိှြခငး်။ 

• ShopDisney.com သည် ၎ငး်၏ လူ�ကိုက်အများဆုံးဇာတ်ေကာငမ်ျား�ငှ့ ်�ုပ်�ှငဇ်ာတ်ဝငခ်နး်အချို�၏ ပုံ�ှပ်ိ�ုပ်ပုံအေြမာက်အြမားကုိ 

ေရာငး်ချလျက်�ိှပါသည်။ 

• Amazon.com သည် စပုိက်ဒါမနး်၊ ဒိငု�်ိေုဆာများ၊ ေြပာက်ကျားဝတ်စုံ၊ အလံများက့ဲသုိ ့ ပုံ�ှပ်ိ�ုပ်ပုံများပါ�ိှသည့ ်

�ာှေခါငး်စည်းအေြမာက်အြမားကုိ ေရာငး်ချလျက်�ိှပါသည်။ 

• OldNavy.com သည် ပုံစံအမျိုးမျိုး�ိှေသာ ြပနလ်ည်အသုံးြပု�ိငုသ်ည့ ်�ာှေခါငး်စည်းအထုပ်မျိုးစုံကုိ ေရာငး်ချေပးပါသည်။ 

• Etsy.com တွင ်လူ�ကိုက်များသည့ ်ဇာတ်ေကာငး်များပါဝငသ်ည့ ်�ာှေခါငး်စည်းများကုိ ေရာငး်ချသည့ ်CarpeDiemWorkshoppe က့ဲသုိ ့ 

ဒဇုိီငး်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကုိ ေရာငး်ချေပးေနသည့ ်အေရာငး်သမားများ�ိှပါသည်။ 

သင့က်ေလးက �ာှေခါငး်စည်းကုိ ပုိမုိသက်ေတာင့သ်က်သာ�ိှေ�ကာငး် ေတွ� �ိငုပ်ါသည်- 

• �ာှေခါငး်စည်းသိငုး်�ကိုးများ သိုမ့ဟုတ ်နားအပ်ုများကုိ အွနလုိ်ငး်�ိှ Amazon သုိမ့ဟုတ် Etsy က့ဲသုိေ့သာ ဝဘ်ဆုိက်များတွင ်

ေတွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်တုိက့ ဖိအားကုိ နားများ၏ ေနာက်ဘက်တွင ်မကျေရာက်ေစဘဲ (မျက်မှနကုိ်ငး်ချိတ် သုိငး်�ကိုးများက့ဲသုိ)့ဦးေခါငး် 

ေ�ာှက်ေစ့တွင ်သက်ေရာက်ေစပါသည်။ 

• �ှပ်ိ�ကယ်သးီများပါဝငေ်သာ �ာှေခါငး်စည်းကုိ ချိတ်ထားသည့ ်ေခါငး်ပတ်အသုံးြပုြခငး်။ အဆုိပါပစ�ည်းများသည် �ာှေခါငး်စည်းသုိငး် 

�ကိုးများကုိ ေခါငး်ပတ်ေပါ် �ိှ �ှပ်ိ�ကယ်သီးများ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ြခငး်ြဖင့ ်နားများ၏ ေနာက်ဘက်မှ ဖိအားကုိလည်း ပေပျာက်သွား 

ေစပါသည်။ အမှနတ်ကယ်အားြဖင့ ်၎ငး်က ေခါငး်ပတ်�ငှ့ ်�ာှေခါငး်စည်းကုိ တပ်ဆငအ်သုံးြပုရမည်ဟု ဆုိလုိြခငး်ြဖစ်သည်။ 

• လည်စွပ်များ။ "လည်စွပ်များ" ဟုေခါ် �ိငုသ်ည့ ်မျက်�ာှ-�ာှေခါငး်အုပ်သည့ ်လည်စည်းများသည် �ာှေခါငး်�ငှ့ ်ပါးစပ်တုိကုိ့ 

ဖုံးအုပ်ထားေသာ်လည်း နားများ၏ ေအာက်ဘက်�ငှ့ ်လည်ပငး်အေပါ်တွင ်ေနသားတကျ�ိှေစ�ိငုသ်ည့်အတွက် ၎ငး်တုိကုိ့လည်း 

အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

• ဦးေခါငး်ပတလ်ည်တငွ ်ချည်ေ�ာှငသ်ည့် သိငုး်�ကိုးများပါေသာ �ာှေခါငး်စည်းများ။ ဤေရွးချယ်ခွင့သ်ည် �ကားသိရသည့အ်တုိငး် 

ထပ်တူြဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည် ဖိနပ်တွင ်ချည်ေ�ာှငထ်ားသည်�ငှ့ ်အလွနတူ်�ပီး သင့ဦ်းေခါငး်၏ ေနာက်ဘက်ပတ်လည်တွင ်

ချည်ေ�ာှငထ်ားသည့ ်�ာှေခါငး်စည်းများြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါအထုံးများသည် တခါတရံတွင ်ချည်သားများ ြဖစ်ေန�ပီး 

အချို�ထုတ်လုပ်သူများကမူ "ဆဲွသား" ပစ�ည်းကုိ ပုိမုိအသုံးြပု�ကသည်။ ၎ငး်တုိအ့များစုကုိ Amazon သုိမ့ဟုတ် Etsy က့ဲသုိ ့ 

ဝဘ်ဆုိက်များေပါ်တွင ်ေတွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်တုိသ့ည် ပုံ�ှပ်ိ�ုပ်ပုံများ�ငှ့ ်ပုံစံများစွာြဖင့ ်ေရာက်�ိှပါသည်။ 

http://shopdisney.com/
http://amazon.com/
http://oldnavy.com/
http://etsy.com/


သင့က်ေလးအား ေရွးချယမ်�များ ြပုလုပ်ခွင့ေ်ပးပါ- 

• ေရွးချယ်စရာတစ်ခု�ိှြခငး်သည် လုပ်ပုိငခွ်င့ေ်ပးြခငး်ြဖစ်၍ ကေလး "လုပ်ရမည့"် အရာကုိ ပုိမုိေကာငး်မွနပုံ်ေပါက်ေအာင ်ြပုလုပ်ေပးသည်။ 

သင့က်ေလးက သင့အ်ား ေြပာဆုိ�ိငုပ်ါက ၎ငး်တုိ�့စ်ှသက်မ��ိှ�ပီး သက်ေတာင့သ်က်သာ ခံစားရေစ�ိငုေ်စမည့ ်အ�ကံြပုချက်များကုိ ရယူပါ။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်မဝယ်ယူမီ အချို�ေရွးချယ်ခွင့မ်ျားကုိ စမ်းသပ်�ကည့်လုိစိတ်ပင ်ြဖစ်လာ�ိငုပ်ါသည်။ ဥပမာအားြဖင့ ်သင့တွ်င ်�ိှ�ပီးသား 

တစ်ခါသုံး �ာှေခါငး်စည်းအား နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့ ်(နားရွက်များေပါ်တွင ်ဝတ်ဆငသ်ည့ ်သုိငး်�ကိုးများ ကတစ်လှည့ ်�ာှေခါငး် 

စည်းသုိငး်�ကိုး ပါသက့ဲသုိ ့ သငသ်ည် �ကိုးများကုိ ချည်ေ�ာှငထ်ားြခငး် ကတစ်လှည့)် �ာှေခါငး်စည်းကုိ အသုံးြပုခုိငး်�ကည့်ပါ။ "လည်စွပ်" 

အဖုံးက မည်သုိခံ့စားမ�ကုိ ရ�ိှေစ�ိငုေ်�ကာငး်ကုိ ြပသရန ်သငသ်ည် လည်စည်း သုိမ့ဟုတ် �ှပ်အကၚ်္ီျကုိလည်း အသုံးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

2။ �ာှေခါငး်စည်းကိ ုတပ်ဆငအ်သံးုြပုရန်အတကွ ်ြပငဆ်ငေ်ပးပါ။ 

သင့က်ေလးက ၎ငး်၏ �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆငရ်န ်မလိအုပ်မ ီေအာငြ်မငမ်�ရ�ှိေစရနအ်တကွ ်သငက် သင့က်ေလးကိ ုြပငဆ်ငေ်ပးရနမ်ာှ 

အေရး�ကးီပါသည။် ဤသညမ်ာှ ကေလးအေပါ် မတူည�်ပီး ေြပာငး်လ�ဲိငုေ်သာ်လညး် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်��ငှ့ ်ေလက့ျင့မ်�ကိ ုအထပ်ထပ် 

ြပုလပ်ုရ�ိငုသ်ည။် အများြပညသ်စူုေဝးသည့ ်အခငး်အကျငး်ေနရာသို ့ သာွးရနအ်တကွ ်မလိအုပ်ေသးမတီွင ်အနညး်ဆံးု ရကသ်တ�တစပ်တ ်

သိုမ့ဟတု ်တစပ်တ်သာသာေလာကတ်ငွ ်စတငလ်ပ်ုေဆာငရ်န ်စဥ်းစားပါ။ 

• �ှငး်လငး်ချကမ်ျား- �ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငအ်သံးုြပုြခငး်သည ်အဘယ့ေ်�ကာင့ ်အေရး�ကးီသညက်ိ ုသင့က်ေလးအား 

�ှငး်လငး်ေြပာဆိပုါ။ အချို �ကေလးများအေနြဖင့ ်တစစ်ံတုစခ်ကုိ ုလပ်ုေဆာငရ်သည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ုအမနှပ်င ်သ�ိှိလိ�ုကသည။် 

သင့က်ေလးအေနြဖင့ ်အထတိတ်လန ့မ်ြဖစေ်စရန ်ဤ�ှငး်လငး်ချကသ်ည ်အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ �ငှး်လငး်ချကြ်ဖစေ်စရန ်

�ကို းစားပါ။ ဥပမာအားြဖင့ ်သငက် "ငါကိယုတ်ိငုေ်ရာ အြခားသေူတအွတကွေ်ရာ ေဘးကငး်ေစဖိုအ့တကွ ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ု

တပ်ဆငအ်သံးုြပုရတာြဖစတ်ယ။် �ာှေခါငး်စညး် တပ်ဆငအ်သံးုြပုတဲအ့ခါ ဗိုငး်ရပ်စပိ်းုဟာ လတူစဦ်းကေန အြခားတစဦ်းဆကီိ ု

မေရာက�်ှိ�ိငုေ်တာဘ့းူ။ �ာှေခါငး်စညး်ေတကွ ဗိုငး်ရပ်စမ်ျား ေရွ�သာွး�ိငုြ်ခငး်မ ှတားဆးီေပးတယ။်" 

• စြံပြပုလပ်ုြခငး်- သငပ်ထမဆံးုြပုလပ်ု�ိငုသ်ည့အ်ရာများအနကတ်စခ်မုာှ သင့က်ေလးအား သင၏် 

�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငအ်သံးုြပုပံုကိ ုြပသြခငး်ြဖစသ်ည။် ထိြုပသမ�အေပါ် သင့က်ေလး၏ တနု ့ြ်ပနခ်ျက်ကိ ု

ေစာင့�်ကည့�်ပီး သင့�်ာှေခါငး်စညး်အား သငတ်ပ်ဆငအ်သံးုြပုသည့အ်ခါ သင၏် ခစံားမ�အဆင့က်ိ ု

သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ�ှိပါေစ။ သင့က်ေလးက သင့အ်ား မ�ကည့�်�ဘ ဲေ�ှာငလ်ွေဲနသလား သိုမ့ဟတု ်

စတိပ်ျကလ်ကပ်ျကြ်ဖစ်သာွးသလား။ သင�်ာှေခါငး်စညး် တပ်ဆငအ်သံးုြပုေနသည့အ်ခါ သင့က်ေလးက သ ူ

သိုမ့ဟတု ်သမူ၏ အြပုအမအူတငွး် အြခားေြပာငး်လမဲ�တစခ်ခုကုိ ုေဖာ်ြပသလား။ ထိသုိုဆ့ိလု�င ်

သင�်ာှေခါငး်စညး် တပ်ဆငအ်သံးုြပုေနသည့အ်ခါ သင့က်ေလးအား အြပုသေဘာေဆာငေ်သာ ေပျာ်ရ�ငဖ်ွယ ်

အရာများ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်�ကည့မ်ေိစရန ်ကညူေီပး�ိငုပ်ါသည။် သင�်ာှေခါငး်စညး် တပ်ဆငအ်သံးုြပုသည့အ်ခါ 

အထးူလပ်ုေဆာငမ်� သိုမ့ဟတု ်ကစားနညး်တစခ်ခုကုိ ုြပုလပ်ုေပးပါ။ 

o သငသ်ည ်ဤလပ်ုေဆာငမ်�အတငွး် ၎ငး်တို�့စှသ်ကသ်ည့ ်အ�ုပ်များ၊ အဆာသပ်ွတရိိစ�ာန�်ုပ်များ 

သိုမ့ဟတု ်ဇာတေ်ကာငမ်ျား�ငှ့အ်တ ူပါဝငလ်�င ်သင့က်ေလးသညလ်ညး် �စှသ်ကလ်ာ�ိငုပ်ါသည။် 

သငသ်ည ်အဆိပုါကစားစရာများတွင ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငေ်ပး�ိငု�်ပီး ၎ငး်တို၏့ 

ကစားစရာ/ဇာတေ်ကာငသ်ညလ်ညး် ေဘးကငး်လံြုခံု ေစရန ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ု

မညသ်ိုတ့ပ်ဆင�်ကေ�ကာငး် ေြပာဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

www.http://golisano.urmc.edu/dbp 

http://golisano.urmc.edu/dbp


�ုပ်ပုံသငေ်ထာကက်မူျား အသံးုြပုြခငး် 

• �ုပ်ပုံများ- သငသ်ည ်�ာှေခါငး်စညး်များ တပ်ဆငထ်ားသည့ ်အြခားလပူုဂ�ို လမ်ျား၏ 

�ုပ်ပံမုျားကိ ုသင့က်ေလးအား ြပသ�ိငုပ်ါသည။် ဆရာဝနမ်ျားကဲသ့ို ့ လတူစခ်ျို �သည ်

မျက�်ာှကာ�ငှ့ ်ကာကယွေ်ရးဝတစ်ံကုဲသ့ိုေ့သာ ကာကယွေ်ရးအသံးုအေဆာငမ်ျားကိ ု

ပိမုိဝုတဆ်င�်ိငုပ်ါသည။် ကေလးအချို �သည ်ဤသို ့ ေတွ� ြမငရ်ြခငး်ကိ ု

အထတိတ်လန ့ြ်ဖစ�်ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်တို ့ ြပငပ်မထကွမ်�ီငှ့ ်ြပငဆ်ငမ်ေပးမ ီ

ဤသညက်ိ ုြပသြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်က အကအူညြီဖစေ်စ�ိငုပ်ါသည။် 

• လူမ�ဇာတေ်�ကာငး်များ- COVID19 အေ�ကာငး်ေဖာ်ြပထားသည့ ်

လူမ�ဇာတ်ေ�ကာငး်များစွာကုိ ရ�ိှ�ိငု�်ပီး �ာှေခါငး်စည်းများ အသုံးြပုမ�အေ�ကာငး်ကုိ 

အွနလုိ်ငး်တွင ်ရ�ိှ�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်က သငပုံ်မှနအ်သုံးြပုသည့ ်စကားလုံးများကုိ 

အသုံးြပုရနအ်တွက် လူမ�ဇာတ်ေ�ကာငး်ကုိ ေြပာငး်လဲရာတွင ်

အေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည်။ ဇာတ်ေ�ကာငး်အတွငး် သင့ကုိ်ယ်ပုိင�ု်ပ်ပုံများကုိ 

ထည့်သွငး်ြခငး်ကလည်း အေထာက်အကူြပုေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

• ဗီဒယုိီများ- ဖနတီ်းထား�ပီးထားသား YouTube ဗီဒယုိီအချို�က �ာှေခါငး်စည်းအသုံးြပုြခငး်ကုိ �ှငး်ြပရာတွင ်အေထာက်အကူြပုေပး�ိငုပ်ါသည်။ 

o https://www.youtube.com/watch?v=lnP-uMn6q U  

o https://www.youtube.com/watch?v=lgaKLpSxQag 

3။ သ�ုပ်ြပပုံစမံျား�ငှ့ ်�ှငး်လငး်ချကမ်ျားြဖင့ ်မလံေုလာကသ်ည့အ်ခါ- 

အချို �ကေလးများသည ်သကေ်တာင့သ်ကသ်ာခစံားမ�ိိငုရ်နအ်တကွ ်�ာှေခါငး်စညး်�ငှ့ ်ပတသ်က်၍ များစာွေလက့ျင့ေ်ပးရန ်

လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။် သင့က်ေလးအား သကေ်တာင့သ်ကသ်ာ�ှိေစ�ိငုရ်န ်�ာှေခါငး်စညး်အား မတိဆ်ကြ်ပသမ�ကိ ုသငသ်ည ်ြဖညး်ြဖညး်ချငး် 

စတငရ်�ိငုသ်ည။် သင့အ်တကွ ်(သငလ်ိအုပ်ေသာ မညသ်ည့အ်ဆင့တ်ငွမ်ဆိ ုသငစ်တင�်ိငုသ်ည့)် အေထာကအ်ကြူပုေပး�ိငုေ်သာ 

အဆင့မ်ျားကိ ုဤတငွ ်ေဖာ်ြပထားပါသည-် 

အဆင့ ်1- 

သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုပထမဆံးုအေနြဖင့ ်ထေိတွ� �ုံမ� ထေိတွ� �ပီး လက်�ငှ့က်ိငုတ်ွယ�်ကည့ရ်န ်တိကုတ်ွနး်ပါ။ မညသ်ိုထ့ေိတွ�ရမည�်ငှ့ ်

မညသ်ိုက့ိုငတ်ွယရ်သညက်ိလုညး် ၎ငး်တိုအ့ား ြပသေပး�ိငုသ်ည ်("�ကည့ထ်ားေနာ.်.. ကဲ... မငး်တိုစ့မ်း�ကည့ဦ်း”)။ ထိသုိုလ့ုပ်ေဆာငသ်ညက်ိ ုသငက် 

သင့က်ေလးအား ချီးကျူးမ�များစွာ ြပုလပ်ုေပး�ိငုသ်ည။် ဤနညး်က အေထာကအ်ကူြပုပါလ�င ်သင့က်ေလးအား ထိသုိုလ့ုပ်ေဆာငြ်ခငး်အတကွ ်

အ�စ်ှသက်ဆံးု အစားအစာေ�ကးြခငး် သိုမ့ဟတု ်အ�စ်ှသက်ဆံးု လ�ပ်�ှားလုပ်ေဆာငမ်�အတွက ်အချိနေ်ပးြခငး် ကဲသ့ိုေ့သာ ချီးြမ�င့မ်�ကိလုညး် သငက် 

ြပုလုပ်ေပး�ိငုသ်ည။် ဤအရာကိ ုသင့က်ေလးအတကွ ်ေပျာ်စရာြဖစ်ေအာင�်ကိုးစားပါ။ 

အဆင့ ်2- 

သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆငအ်သံးုြပုြခငး်မ�ှိဘ ဲ၎ငး်တိုမ့ျက�်ာှ�ငှ့ ်�ာှေခါငး်စညး်အား တရငး်တ�ှးီ ထေိတွ�လာေစရန ်ကူညေီပးပါ။ 

�ာှေခါငး်စညး်�ငှ့ ်သင၊် သင့က်ေလးမျက�်ာှ၏ အစိတ်အပုိငး်အမျိုးမျိုး ထေိတွ�ေစသည့ ်ကစားနညး်ကိ ုြပုလုပ်ေပး�ိငုပ်ါသည ်("�ာှေခါငး်ကိ ု

ထလိိကု်... က.ဲ.. မငး် ဒါကို လုပ်လိုရ့�ပီ”)။ ေနာက်ဆံးု၌ သငသ်ည ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုအမှနတ်ကယ ်တပ်ဆငြ်ခငး်မဟတုဘ် ဲ�ာှေခါငး်စညး်အား 

တပ်ဆငထ်ားသည့ပုံ်စံြဖင့ ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုသင့က်ေလး၏ မျက်�ာှေပါ်တငွ ်ထား�ိငုပ်ါသည။် ဤသို ့ တစ်�ကိမ်လုပ်ေဆာငတ်ိုငး် ချီးကျူးမ�များ�ငှ့ ်

ချီးြမ�င့မ်�များများ အသံးုချရန ်လိုအပ်ေ�ကာငး် မှတသ်ားပါ။ 

လမူ�ဇာတေ်�ကာငး်များ 

ဤေနရာတငွ ်

www.http://golisano.urmc.edu/dbp 

https://www.youtube.com/watch?v=lnP-uMn6q
https://www.youtube.com/watch?v=lgaKLpSxQag
https://www.autismresourcecentral.org/social-stories-for-young-and-old-on-covid-19/
http://golisano.urmc.edu/dbp


သ�ုပ်ြပပုံစံများ�ငှ့ ်�ှငး်လငး်ချကမ်ျားြဖင့ ်မလံေုလာကသ်ည့အ်ခါ- 

အဆင့ ်3- 

သင့က်ေလးသည ်အဆင့ ်1 �ငှ့ ်2 တို ့ြဖင့ ်သက်ေတာင့သ်က်သာ�ှိသညက်ိ ုခံစားရသည့အ်ချိနသ်ည ်သင့က်ေလး၏ မျက်�ာှတွင ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ု

တပ်ရန ်�ကိုးစားသင့သ်ည့ ်အချိနြ်ဖစ်�ိငုသ်ည။် သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်�ုံတပ်�ကည့�်ပီး ချက်ချငး် ြပနခ်�တ်ပစ်ြခငး်ြဖင့ ်

စတင�်ိငုသ်ည။် တဖန ်သငသ်ည ်ဤသိုလ့ုပ်ေဆာငမ်�ကို သ�ုပ်လုပ်ြပ�ိငု�်ပီး ကစားသည့အ်တိငုး် ြပုလုပ်ေပး�ိငုသ်ည။် ဤအဆင့သ်ည ်

သင့က်ေလးအတကွ ်ပုိမုိခက်ခဲမ��ှိ�ိငုသ်ညြ်ဖစ်ရာ သင့အ်ေနြဖင့ ်၎ငး်တို ့ �ကိုးပမ်းအားထတု်မ�တစ်�ကိမ်ြပုလုပ်တိငုး် ၎ငး်တိုအ့တကွ ်တစ်�ကိမ် 

ချီးြမ�င့ေ်ပးရန ်လိုအပ်�ိငုသ်ည ်("အရငဆ်ံးု �ာှေခါငး်စညး်တပ်ပါ၊ ထိုေ့နာက ်M&M လုပ်တမ်း ကစားပါ")။ ၎ငး်တိုရ့�ှိ�ိငုမ်ည့ ်ဆလုဒက်ိ ု

ြပသရနအ်တကွ ်�ုပ်ပုံထား�ှိြခငး်က အကူအညြီဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။် 

အဆင့ ်4- 

သင့က်ေလးက ၎ငး်၏ ကိုယေ်ပါ်တွင ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆငခွ်င့ြ်ပုသည�်ငှ့ ်၎ငး်တိုသည ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ု�ကာ�ကာတပ်ဆငအ်သံးုြပုသည့အ်ခါ 

သက်ေတာင့သ်က်သာခံစားမိေစရန ်လိအုပ်မညြ်ဖစ်ပါသည။် ဤအတကွ ်တြဖညး်ြဖညး်ချငး် စတင�်ပီး ခပ်ြဖညး်ြဖညး်ချငး် လုပ်ေဆာငပ်ါ။ 

သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုစက� န ့အ်နညး်ငယ�်ကာ�ုံမ� တပ်ဆငေ်စြခငး်ြဖင့ ်အစြပု၍ ြပနခ်�တခုိ်ငး်�ပီးလ�င ်၎ငး်တိုက့ို ချီးြမ�င့မ်�ြပုလုပ်ပါ။ 

တြဖညး်ြဖညး်ြဖင့ ်သငသ်ည ်ကေလးများအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုယခငက်ထက် အချိန�်ကာ�ကာ တပ်ထားေပးရန ်တိကုတ်ွနး်�ိငုသ်ည။် 

အချိနမှ်တက်ရိိယာများက ဤအတကွ ်လွနစွ်ာ အေထာက်အကူြပုေပး�ိငုပ်ါသည။် သင်ဖု့နး်ေပါ်တွင ်ေဒါငး်လုဒရ်ယ�ူိငုသ်ည့ ်

ကေလးများ�စ်ှသက်ေသာ အချိနမှ်တက်ရိိယာများ�ငှ့ ်အချိနက်ိကုက်ိရိယာများစွာ�ှိပါသည ်သိုမ့ဟတု ်အငတ်ာနက်ေပါ်တွင ်ေတွ� �ှိ�ိငုသ်ည။် 

အချိန်မှတက်ရိိယာများအတကွ ်ဝဘဆ်ိုကမ်ျား 

အဆင့ ်5- 

သင့က်ေလးသည ်၎ငး်တို၏့ �ာှေခါငး်စညး်ကို အချိနအ်နညး်ငယ�်ကာ တပ်ဆင၍် သက်ေတာင့သ်က်သာ�ှိလာသည�်ငှ့ ်တီဗီ�ကည့�်� ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

ဗီဒယီိဂိုမ်းကစားြခငး်ကဲသ့ို ့ ေနအမ်ိတွငး်၌ အြခားတစ်ခုခု လုပ်ေဆာငေ်နစဥ်တွင ်ကေလးအား �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆငခုိ်ငး်�ကည့ပ်ါ။ သငက် 

သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆင၍် လမ်းေလ�ာကထ်ကွ်ြခငး်ကဲသ့ို ့ �ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆင၍်လညး် သာွးလာလ�ပ်�ာှးေစလိုမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

ဤသိုလ့ုပ်ေဆာငြ်ခငး်က �ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆငြ်ခငး်ကို အမှနတ်ကယ ်အက�မ်းတဝင�်ှိေစ�ပီး ကေလးများအေနြဖင့ ်�ာှေခါငး်စညး်တပ်ဆင၍် 

အြပငထ်ကွ်ရန ်အသင့ြ်ဖစ်ေစပါသည။် 

အဆိပုါအဆင့မ်ျားအနကတ်စ်ခုခုကို လပ်ုေဆာငေ်နစဥ် သင့က်ေလးသည ်အမှနတ်ကယ ်စုိးရိမ်ေသာကေရာက်ေနပါက ၎ငး်တိုအ့ား စိတ်သက်သာရာရေစရန ်

သငက်ကူညေီပးရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် စိတ်ဖိစီးမ�ကိ ုေြဖေဖျာက်ေပး�ိငုသ်ည့ ်ေဘာလံုးများ သိုမ့ဟတု ်ပူေဖာငး်များကဲသ့ို ့ ရ�ှိ�ိငုသ်ည့ ်

စိတ်သက်သာရာရ�ှိေစသည့ ်ပစ�ညး်များထား�ှိေပးြခငး်က အေထာက်အကူြပုေပး�ိငုသ်ည။် သင့က်ေလးအား အသက်ဝဝ�ှူရန�်ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ခ��ာကိုယက်ိ ု

အနားရေစရနလ်ညး် သင�်ကိုးစား�ကည့�်ိငုပ်ါသည-် ဤသိုလ့ုပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်သင့အ်တွက ်အေထာကအ်ကူြပု�ိငုသ်ည့ ်အသက�်ှူြခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်ေသာ 

အက်ပ်အေြမာကအ်ြမား�ှိပါသည။် 

အချို�ကေလးများသည ်အြခားကေလးများထက ်ပုိမုိတာ�ှည ်အချိနယ်ရူ�ိငုပ်ါသည ်သိုမ့ဟတု ်အဆင့တ်စ်ခုခုတွင ်အခက်အခဲအေြမာကအ်များ 

�ကံုေတွ�ရ�ိငုပ်ါသည။် သင့က်ေလးအေနြဖင့ ်သက်ေတာင့သ်က်သာြဖစ်ြခငး်ကို မခံစားရမီ အဆင့တ်စ်ခုကိ ုအ�ကိမ်ေပါငး်များစွာ အေလအ့ကျင့လ်ုပ်ေပးရန ်

လိုအပ်�ိငုပ်ါသည။် သင့က်ေလးအား အဆိပုါအဆင့မ်ျား အဆင့ဆ်င့ေ်ြဖ�ှငး်လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်အချိနအ်ေြမာကအ်ြမား ေပး၍ စိတ်�ှညပ်ါ။ 

www.http://golisano.urmc.edu/dbp 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
http://golisano.urmc.edu/dbp


4။ သင့က်ေလးသည ်၎ငး်တို၏့ �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုတပ်ဆင၍် ြပငပ်သိုထ့ကွသ်ည့အ်ခါ အဆိပုါအရာများကိ ု

စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင�်ကည့ပ်ါ- 

• စည်းကမ်းချက်များ- ကေလးများသည် မည်သည့အ်ချိန၊် မည်သည့ေ်နရာ�ငှ့ ်မည်သည့အ်ေ�ကာငး်ေ�ကာင့ ်�ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆင ်

အသုံးြပုရသည်တုိ�့ငှ့ ်ပတ်သက်သည့ ်စည်းကမ်းချက်များကုိ သင့က်ေလးအား �ှငး်ြပြခငး်သည် အကူအညီရဆုိတာကုိ 

သငေ်တွ� �ိှ�ိငုပ်ါသည်။ �ုပ်ပုံသငေ်ထာက်ကူများကုိ သတိေပးချက်များအြဖစ် သုိမ့ဟုတ် ၎ငး်တုိအ့ား သငလုိ်လားသည့အ်ရာကုိ 

�ှငး်ြပရာတွင ်အသုံးြပုြခငး်က အကူအညီြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါသည်။ ဘာသာစကားေကာငး်စွာ နားလည်သေဘာေပါက်သည့ ်ကေလးများအတွက် 

မိသားစုလုိက် ြပငပ်သုိ ့ မထွက်မီ စည်းကမ်းချက်များကုိ �ုိး�ှငး်စွာ သုံးသပ်မ�ြပုလုပ်ြခငး်ကလည်း အလုပ်ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

• အနားေပးချိန်များ- သင့က်ေလးသည် �ာှေခါငး်စည်းများကုိ တပ်ဆငရ်ြခငး်မှ အနားယူရ�် ုလုိအပ်�ိငုသ်ည်။ သင့က်ေလးအေနြဖင့ ်

အနားေပးချိနကုိ် လုိအပ်လ�င ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုရ်န ်�ှငး်လငး်သိသာေသာ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကုိ သင့က်ေလးအား ေသချာစွာ ေပးထားရမည်။ 

လက်ဟနြ်ပ သေကင်္တတစ်ခု၊ ၎ငး်တုိအ့ား ��တ်ြဖင့ ်စစ်ေဆးြခငး်၊ ၎ငး်တုိ၏့ ဆက်သွယ်ေရး စက်ပစ�ည်းေပါ်တွင ်ခလုတ်သစ်ကုိ 

အသုံးြပုြခငး် သုိမ့ဟုတ် သင့အ်ား လက်ကမ်းေပးရနအ်တွက် "အနားယူမယ်" ကတ်ြပားကုိ ဖနတီ်းြပုလုပ်ြခငး်များတွင ်သငသ်ည် 

သေဘာတူလက်ခံ�ိငုသ်ည်။ သင�ိှ်ေနသည့်ေနရာမှ ြပငပ်သုိ ့ ထွက်ခွာြခငး်ြဖင့ ်(ဥပမာ- ကားသုိသွ့ားရနအ်တွက် စတုိးဆုိငမှ် ထွက်ခွာြခငး်ြဖင့ ်

မိနစ်အနည်းငယ်�ကာ) သုိမ့ဟုတ် အြခားလူပုဂ�ို လ်များအား ထွက်ခွာေပးရန ်ေတာငး်ဆုိြခငး်ြဖင့ ်(ဥပမာ- ဆရာဝနအ်ား အခနး်ြပငပ်သုိ ့ 

တစ်မိနစ် ထွက်ေပးရန ်ေတာငး်ဆုိြခငး်) သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆငြ်ခငး်မှ အနားေပး�ိငုသ်ည်။ 

• ချီးြမ�င့မ်�များ- သင့က်ေလးအား �ာှေခါငး်စည်း�ငှ့အ်တူ သက်ေတာင့သ်က်သာ�ိှေစ�ုံမ�ြဖင့ ်ြပုလုပ်ေပးသည့ ်ချီးြမ�င့မ်�များက 

သင့က်ေလးအား ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ကုိ ရ�ိှေစရန ်လုပ်ေဆာငရ်ာတွင ်ခရီးေပါက်ေစ�ိငုပ်ါသည်။ �ာှေခါငး်စည်းအား 

"လက်ေတွ�ေလာကတွင"် တပ်ဆငအ်သုံးြပုြခငး်ကုိ အိမ်တွငး်နစိ�ဓူဝအလုပ်တစ်ခုသဖွယ် ကျင့သုံ်း�ိငု�်ပီး ထုိသုိလု့ပ်ေဆာငြ်ခငး်အတွက် 

"ေငေွ�ကးေပးေချမ� ြပုလုပ်ေပးြခငး်"က အေတာ်အတနပ်င ်အကူအညီရ�ိှေစ�ိငုပ်ါသည်။ �ာှေခါငး်စည်းများတပ်ဆငြ်ခငး်ြဖင့ ်

ေကာငး်ေသာအလုပ်ကုိ လုပ်ေဆာငသ်ည့အ်တွက် ၎ငး်တုိ ့ ဝငေ်ငရွ�ိှ�ိငုေ်�ကာငး်ကုိ သင့က်ေလးအား အသိေပးပါ။ သငသ်ည် 

အေပျာ်ခရီးမသွားမီ ကေလးများအတွက် �ကိုတင၍် ြပငဆ်ငသ်တ်မှတ်ေပးရန ်သုိမ့ဟုတ် သင့က်ေလး ရလုိသည့အ်ရာကုိ သင်အ့ေနြဖင့ ်

ယူေဆာငေ်ပးရန ်လုိအပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

က��်ပ်ုသည ်�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုမညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်ရ�ှိ�ိငုသ်နညး်။ 

• အွနလ်ိငုး်- အွနလ်ိငုး်ေပါ်တငွ ်ေရွးချယစ်ရာများစာွ�ှိပါသည။် ေအာကပ်ါတိုမ့ာှ ပိမုိလု�ူကိုကမ်ျားေသာ ဝဘဆ်ိကုမ်ျားြဖစ�်ပီး 

ဝဘဆ်ိကုေ်ပါ်တငွ ်�ှာေဖွမ�ြပုလပ်ုြခငး်ြဖင့ ်အြခားအေရာငး်သမားများစာွထသံို ့ ေရာက�်ှိ�ိငုပ်ါသည။် OldNavy.com၊ zazzle.com၊ 

cubcoats.com၊ amazon.com၊ etsy.com၊ fanatics.com၊ Disney.com 

• ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ချိနး်ဆိေုတွ�ဆံမု�များ- သင့ခ်ျိနး်ဆိေုတွ�ဆံမု�အတကွ ်သငေ်ရာက�်ှိသည�်ငှ့ ်သင့အ်ား �ာှေခါငး်စညး် 

ကမး်လမှ်း�ိငုေ်ြခ�ှိပါသည။် မကမ်းလမှး်ပါက ဧည့�်ကို စားပွဲမြှဖစေ်စ သငပ်ထမဦးဆံးု ြမငေ်တွ�ရသည့ ်မညသ်ူထ့မံမှဆိြုဖစေ်စ 

�ာှေခါငး်စညး်တစခ်ကုိ ုေတာငး်ယ�ူိငုပ်ါသည။် သင့က်ေလး�ငှ့အ်တ ူသင့ေ်လက့ျင့�် ိငုရ်နအ်တကွ ်သင့ခ်ျိနး်ဆိေုတွ�ဆံမု�မတိငုမ် ီ

၎ငး်တိုက့ သင့ထ်သံို ့ �ာှေခါငး်စညး်ကိ ုေပးပို�့ ိငုြ်ခငး်�ှိမ�ှိကိလုညး် သငေ်တွ� ြမင�်ိငုပ်ါသည။် 

www.http://golisano.urmc.edu/dbp 

http://oldnavy.com/
http://zazzle.com/
http://cubcoats.com/
http://amazon.com/
http://etsy.com/
http://fanatics.com/
http://disney.com/
http://golisano.urmc.edu/dbp


�ာှေခါငး်စည်းကို ဘယ်ေနရာေတွမှာ ရ�ိှ�ိငုမ်လဲ... 

• ေဒသ��ရ ေကာငတ်/ီ�မို � ေရွးချယစ်ရာများ- အငတ်ာနကေ်ပါ်တငွ ်ြမနဆ်နစ်ာွ �ာှေဖွြခငး်သည ်သင၏်ေဒသတငွး်၌ 

�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုမညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်ရ�ှိ�ိငုမ်ည့ ်သတသ်တမ်တှမ်တှ ်အ�ကဥံာဏမ်ျား ေပး�ိငုသ်ည။် တစခ်ါတစရ်ံတငွ ်

ေငေွ�ကးစိကုထ်တုရ်န ်မလိပုါ။ သင့ေ်ဒသ�ှိ မးီသတဌ်ာန၊ �မို �နယခ်နး်မ သိုမ့ဟတု ်ေဒသလမူ�အသိကုအ်ဝနး်စငတ်ာသို ့ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိြုခငး်ကလညး် စတငလ်ပ်ုေဆာငရ်န ်ေကာငး်သည့ေ်နရာလညး် ြဖစပ်ါသည။် သင�်ငှ့ ်သကဆ်ိငုမ်��ှိ�ိငုသ်ည့ ်

လမူ�ေရးကလပ်အသငး်များ သိုမ့ဟုတ ်ဘာသာေရးအုပ်စမုျားထသံိုလ့ညး် သင့အ်ေနြဖင့ ်လကလ်မှး်တမ ီေရာက�်ှိ�ိငု�်ပီး 

�ာှေခါငး်စညး်များကိ ုမညသ်ထူတု်လပ်ုေ�ကာငး် ေမးြမနး်�ိငုပ်ါသည။် သင့အ်မိန်းီချငး်တငွ ်Nextdoor အသံးုြပုလ�ငြ်ဖစေ်စ 

Facebook စာမျက�်ာှ အသံးုြပုလ�ငြ်ဖစေ်စ ၎ငး်ထတံငွ ်အ�ကြံပုချကမ်ျား သငေ်တာငး်ခ�ံိငုသ်ည။် 

• ေဒသတငွး် စတိုးဆိငုမ်ျား- ကနုစ်ံဆုိငုမ်ျား�ငှ့ ်ကငွး်ဆကေ်ဆးဆိငုအ်များစတုငွ ်�ာှေခါငး်စညး်များကဲသ့ို ့ 

ကာကယွေ်ရးအသံးုအေဆာငမ်ျားကိ ုယခအုခါ ေရာငး်ချလျက�်ှိပါသည။် 

ေနာကဆ်ံးုမှတခ်ျကတ်စ်ခ-ု 

�ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆငအ်သုံးြပုြခငး်က လူအများအြပားအတွက် ခက်ခဲမ��ိှ�ပီး ကေလးများအတွက်ဆုိလ�င ်အမှနတ်ကယ်ပင ်

ပုိမုိခက်ခဲေစ�ိငုပ်ါသည်။ မည်သည့်အ�ကံေပးချက်များက သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးအတွက် ဤေနရာတွင ်အေကာငး်ဆုံး အလုပ်ြဖစ်�ိငုသ်ည်ကုိ 

သငေ်ကာက်��တ်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်။ သင့က်ေလးတွင ်အထူးလုိအပ်ချက်များ�ိှပါက ဤေရွးချယ်စရာများအေ�ကာငး်ကုိ စူးစမ်းေဖာ်ထုတ်မ� 

မြပုလုပ်မီ သင့က်ေလး၏ ကုထုံးပညာ�ှငမ်ျား၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်ပ့ံပုိးသူဆရာဝနမ်ျား�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွေြပာဆုိရန ်သင့အ်ား တုိက်တွနး်ပါသည်။ 

ဤကရိိယာစုကိ ုRochester Medical Center တက� သိလု�ိှ် စွမ်းရည်ဖံွ� �ဖိုးမ�ပုိငး်ဆိငုရ်ာ�ငှ့ ်

အြပုအမူပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကေလးအထးူြပုေဆးပညာဌာနစတိ�ိှ် လိငုစ်ငရ် စတိပ်ညာ�ှငမ်ျားက 

ဖံွ� �ဖိုးလပ်ုေဆာငထ်ားြခငး်ြဖစသ်ည်။ 

ဉာဏရ်ည�်ငှ့ ်စွမ်းရညဖံွ်� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ မသနစွ်မ်းမ�များ�ငှ့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အရငး်အြမစ်များ�ငှ့ ်

အေထာကအ်ပံ့အတကွ ်ေအာကပ်ါလင့ခ်တ်ငွ�်ှိေသာ ဝဘဆ်ိကုက်ိ ုသာွးေရာက�်ကည့�်�ပါ 

http://Golisano.URMC.edu/DBP 

ကရိိယာစုအား ဒဇုိီငး်ြပုလပ်ုသ-ူ Jennifer Ward 

http://golisano.urmc.edu/DBP

