
အချျက််အလက်် ပုို�မုို�သိရုိုှိရန်် ဆက််သိယွ်ပ်ိုါ - 

Hawaii Department of Health Alcohol and Drug Abuse Division (ဟာာဝုို�င်အ်ီီ ကျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း အီ�ကျ်နှငှ််ရ်ေး��ဝိုး�အီလွဲဲ�သုံးး��မာု�ု�င်�်ာ ဌာာန်းခွဲဲ�)

601 Kamokila Blvd. #360 Kapolei, HI 96707 

(808) 692-7506  |  health.hawaii.gov/substance-abuse

ဝန််ဆောဆာင်မု်ိုမိုျာ�တွငွ် ်ခွျ�ခြားချာ�ဆက််ဆမုံို မိုရုိှိခြားချင်�် - 

ကျွနှ်�ပ််တို့ု�သ်ုံးည်် လွဲူမာျု��၊ အီသုံးာ�အီရေး�ာင်၊် နှု�င်င််းသုံးာ� (ဘာာသုံးာစကျာ� အီပ်းအီဝိုင်)်၊ အီသုံးကျ်အီ�ဲယ််၊ လွဲုင်၊် ကျု��ကျဲယ််သုံးည်််ဘာာသုံးာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့် မာသုံးန်းစ်ဲမ်ာ� မာည််သုံးူမာ�ု�

ကျွနှ်�ပ််တို့ု�၏်အီစီအီစဉ်နှငှ်် ်လွဲုပ််ရှားှာ�မာုမာျာ�ကျု� လွဲကျ်လွဲှမ်ာ�ရေးစ�န်း ်ရေး�ာကျ်ပ်း်ရေးပ်�ပ်းသုံးည််။ လွဲူမာျု��နှငှ််အ်ီသုံးာ�အီရေး�ာင်ခ်ွဲဲ�ခြားခွဲာ��ကျ်�းမာုအီရေး��ယ်ခူြားခွဲင်�်�ု�င်�်ာအီ�ာရှားှု ကျု� စာတို့ု�ကျ်ရေးသုံးတို့ာ ာ အီမာှတို့် 3378၊ 

Honolulu၊ HI 96801-3378 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့် (808) 586-4616 (voice/TTY) သုံးု� ် ခြားပ်ဿန်းာခြား�စပ်ြီးပီ်� �ကျ် 180 အီတို့ဲင်�် စာပု်�ပ််း သုံးု�မ်ာဟာ�တို့် ရေးခွဲ်�ု�ပ်း။

Hawai‘i Disaster Response State Grant (ဟာာဝု�င်အ် ီသိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ််တွံ� �ခြားပိုန််ဆောရ�ခြားပိုည််န်ယ််ခွျင်�ခ်ြားပိုုချျက််) မိိုတွစ််ဆင်� ် Substance Abuse and Mental Health Services Administration (ဆောဆ�စ်ွ�လမ်ို�ခြားချင်�်

န္တငိ်�် စ်ုတွ်က်ျန််�မိုာဆောရ� ဝန််ဆောဆာင်မု်ိုဦး�စ်ီ�ဌာာန်) မိို ရန််ပံို�ဆောင်ဆွော�ာက််ပံို�ာ�ဆောသိာ
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ALOHA KAKOU၊

ဟာာဝုို�င်အ်ီခီြားပ်ည်န််းယ်သ်ုံးည် ်မာကြာကျာရေးသုံး�မာီကျ ဟာာ�ီကျနု်း�်မာ�န်းတ်ို့ု�င်�် လွဲနု်း�်၊  ဟာာ�ီကျနု်း�်မာ�န်းတ်ို့ု�င်�် အီု�လွဲဗီီီယ်ာ၊ ကျလီွဲု�ဝီိုယ်ာ မီာ�ရေးတို့ာင်ရ်ေးပ်းကျက်ျဲ�မာ ုနှငှ်် ်ကျာဝုို�င်အ်ီကီျွန်း�် ရေး�လွဲမ်ှာ�မုာ��မာတုို့ု� ်

အီပ်းအီဝိုင် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ရ်ေးပ်းင်�် မာျာ�စာဲကျု� �င်�်ု�င်�်ာ��သုံးည်။် ဤသုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�ရေးကြာကျာင််ပ််င် ်ကျွနှ်�ပ််တို့ု� ်ခြားပ်ည်န််းယ်တ်ို့ငဲ် ်ရေး�်လွဲာသုံးန်း�် 900 တို့န်း�ု်�� စ�ီပ်ာဲ�ရေး���း��

ရုှုုံးး��န်းစန််းာမာမုာျာ�ရှားှုရေးစခွဲ�ပ်ြီးပီ်� လွဲှပ််စစဓ်ာာတို့အ်ီာ�ခြားပ်တို့လ်ွဲပ််မာမုာျာ�၊ သုံးာဲ�လွဲာပု်�ရ်ေး�ာင်ရ်ေး��မာျာ� အီရေးနှာှင််အ်ီယ်ကှျခ်ြား�စ�်ခြားခွဲင်�်၊ �ကျသ်ုံးယဲ်ရ်ေး��စန်းစမ်ာျာ� လွဲစဟ်ာာ�ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်အီရေး�ာင်�်ကျငဲ်�်�ကျ်

မာျာ� ပ်ျကျစ်�ီ�ခြားခွဲင်�်မာျာ� အီပ်းအီဝိုင် ်ခြားပ်ည်န််းယ်၏်အီရေးခြားခွဲခွဲးအီရေး�ာကျအ်ီအီး�သုံးု� ် သုံးသုုံးာ�င်ရ်ှားာှ�ရေးသုံးာ သုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာမုာျာ� ခြား�စလ်ွဲာရေးစခွဲ�သ်ုံးည်။် လွဲတူို့စဦ်း�ခွဲျင်�်အီရေးန်းခြား�င်် ်ကျွနှ်�ပ််တို့ု�သ်ုံးည် ်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�မာျာ�ကျု� န်းည်�်လွဲမ်ာ�အီမာျု��မာျု��ခြား�င်် ်တို့း� ်ခြားပ်န်းလ်ွဲ�ပ််ရေး�ာင်ပ််းသုံးည်။် အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�တို့ငဲ် ်မာ�ခုွဲု�ကျပ််း��ရေးသုံးာ်လွဲည်�် အီခွဲျု� �အီတို့ကဲျမ်ာ ူ ၎င်�်သုံးည် ်စတုို့ပု််�င်�်�ု�င်�်ာနှငှ်် ်အီခြားပ်�အီမာပုူ်�င်�်

�ု�င်�်ာကျျန်း�်မာာရေး��အီရေးပ်် သုံးသုုံးာစာဲ သုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာရုှားှုရေးသုံးာ စတုို့�်ဏ်�်ာ�နှု�င်ရ်ေးသုံးာ အီရေးတို့ဲ�အီကြာကျး�တို့စခ်ွဲ� ခြား�စရ်ေးန်းနှု�င်သ်ုံးည်။်

ဟာာဝုို�င်အ်ီ ီကျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း (The Hawai‘i Department of Health (DOH) အီ�ကျန်ှငှ််ရ်ေး��ဝိုး�အီလွဲဲ�သုံးး��မာဌုာာန်းခွဲဲ� (Alcohol and Drug Abuse Division (ADAD)တို့ု�က်ျ သုံးဘာာဝို

ရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�၏ အီခြားပ်�အီမာပုူ်�င်�်ကျျန်း�်မာာရေး��သုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာမုာျာ�ကျု� ရေးခြား�ရှားငှ်�်�န်း ်2020 ခွဲ�နှစှတ်ို့ငဲ် ်ဗီဟာု�အီစု���ခွဲငဲ််ခ်ြားပ်�ခွဲျကျ ်�ရှားှုခွဲ�သ်ုံးည်။် ဤခွဲငဲ််ခ်ြားပ်�ခွဲျကျမ်ာတှို့စ�်င်် ် ADAD သုံးည် ်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ��ု�င်�်ာ ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်မ်ာနုှငှ်် ်စတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး��ကျု� အီဓုာကျ�ာ�ခြားခွဲင်�် ပ်းဝိုင်ရ်ေးသုံးာ တို့း� ်ခြားပ်န်းမ်ာအုီ�င်�်အီခြားမာစမ်ာျာ�ကျု� ခြား�န်း ်ခ်ြား�း��န်း ်DOH ၏အီစု���ကျျန်း�်မာာရေး��ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င််

မာရုှုုံးး� �၊ မုာသုံးာ�စ�ကျျန်း�်မာာရေး��ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာဌုာာန်းခွဲဲ�နှငှ်် ်လွဲကူြိုကျ�ီစတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး���ု�င်�်ာဌာာန်းခွဲဲ�တို့ု�န်ှငှ် ်ပ််�ူရေးပ်းင်�်ခွဲ�သ်ုံးည်။် 

Mānoa Thompson School of Social Work and Public Healthရှားှု University of Hawai‘iမာ ှMāpuna Labနှငှ်် ်ပ်�ူရေးပ်းင်�်မာမုာတှို့�င်် ်‘Ulu Disaster Response ယ်ဉ်ရေးကျျ�မာ�ုု�င်�်ာ 

ရေးလွဲက်ျျင််ရ်ေး��ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာမုာျာ�သုံးည် ်ဌာာရေးန်းဟာာဝုို�င်�ီ်သုံးာ�မာျာ�နှငှ်် ်ပ်စတုို့�ု်တို့ ်ကျွန်း�်သုံးာ�မာျာ�၏ ဓာရေးလွဲ�်း��စးအီ� သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်အ်ီရေးပ်် ရုှုုံးခြားမာင်ပ််း�မာျာ�ကျု� ရေးခြားပ်ာင်�်လွဲ�ရေးစခွဲ�ပ််းသုံးည်။် 

၎င်�်တို့ု�၏် 6 ပု်�င်�်ပ်းဝိုင်ရ်ေးသုံးာ �ု�အဲီန်းလ်ွဲု�င်�်စာတို့မာ်��တို့ပ််ဲ�တို့ငဲ် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်က်ျု� ရှားှင်က်ျျန်းန်ှု�င်သ်ုံးည်် ်အီခွဲငဲ််အ်ီလွဲမ်ာ�အီရေးန်းခြား�င်် ်ယ်�ူ�န်း ်ရေး��ဲရေးနှ�ဲခွဲ�ပ်ြီးပီ်� Disaster Preparedness 

(သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်အ်ီတို့ကဲျ ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်)၊  Food Security (အီစာ�အီစာ လွဲး�ခြားခွဲး�မာ)ု၊ Housing Security (ရေးန်း�ု�င်�်ာ လွဲး�ခြားခွဲး�မာ)ု၊  School, Childcare, and Job Security 

(ရေးကျျာင်�်၊ ကျရေးလွဲ�ခြားပ်�စ�ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်လွဲ�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်လ်ွဲး�ခြားခွဲး�မာ)ု၊ Violence Prevention (အီကြာကျမ်ာ��ကျမ်ာမုာ ှကျာကျယဲ်ခ်ြားခွဲင်�်) နှငှ်် ်Stress Management and Social Isolation (စတုို့�ု်စ�ီမာ ုကျု�င်တ်ို့ယဲ််

ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်လွဲမူာဘုာဝိုတို့ငဲ် ် အီ��ီကျျန်းခ်ြားခွဲင်�်)တို့ု�အ်ီရေးကြာကျာင်�်ကျု� ��တို့ရ်ေး�ာ်ရေးခြားပ်ာ�ု�ခွဲ�က်ြာကျပ်းသုံးည်။် ‘Ulu တို့ည်ရ်ေး�ာကျပ််း�သုံးည် ်ကျနဲ်း�်ကျအ်ီစအီီစဉ်၏ အီဓုာကျအီစတုို့အ်ီပု်�င်�်ခြား�စပ်ြီးပီ်� ခြားပ်န်းလ်ွဲည််

ရေးမာ�ဲ�ဲာ�ခြားခွဲင်�်၊ �ဲး� ပြီး�ု��ခြားခွဲင်�်၊ ခြားပ်န်း ်ပ််ာဲ�ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်ကျာကျယဲ်ခ်ြားခွဲင်�်ကျု� ကျု�ယ်စ်ာ�ခြားပ်�ပ်းသုံးည်။် ‘Ulu၏ ခြားပ်င်ပ််ရှားှု အီစတုို့အ်ီပု်�င်�်င်ယ်ရ်ေးလွဲ�မာျာ�သုံးည် ်ကျွနှ်�ပ််တို့ု� ် သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�ကျု� တို့း� ်ခြားပ်န်း်

သုံးည်် ်န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ�နှငှ်် ်�င်တ်ို့ပူ်းသုံးည်။် The ‘Ulu Disaster Response Cultural Trainings are accessible at https://uludrs.com တို့ငဲ် ်ရေးလွဲလ်ွဲာနှု�င်ပ်ြီးပီ်� Hawai‘i TRAIN public 

health (ခြားပ်ည်သ်ုံးူက်ျျန်း�်မာာ) သုံးင်က်ြာကျာ�ရေး��ကျနဲ်း�်ကျတ်ို့ငဲ်�်ယ်နူှု�င်ပ််းသုံးည်။် DOH Office of Public Health Preparedness မာ ှခွဲငဲ််ခ်ြားပ်�သုံးည််အ်ီတို့ကဲျ ်ရေးကျျ�ဇူူ�တို့င်ပ််းသုံးည်။်

ဤလွဲကျစ်ဲ�စာအီ�ပ််တို့ငဲ် ်�း��တို့မာ်�စဉ်လွဲာ သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်နှငှ်် ်တို့း� ်ခြားပ်န်းခ်ြားခွဲင်�်အီပ်းအီဝိုင် ်စတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး��နှငှ်် ်ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျန််းည်�်ကျု�ပ်း �ည််သ်ုံးငဲ်�်ရေး�ာ်ခြားပ်�ာ�
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မုိုတွဆ်က််

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်အ်တွကွ်စ််မံီိုခြားချင်�်သိည် ်သိဘာာဝဆောဘာ�မိုခြား�စ်ခ်ျင်၊် ခြား�စ်ဆ်ောန်စ်ဉ် န္တငိ်� ်ခြား�စ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက်ပု်ို�င်�် က်ွန္တ်�ပ်ိုတွု� �၏ စ်ု��ရုမ်ိုပူိုပိုန််မုိုန္တငိ်� ်စ်တုွ�ု်စ်�ီမုိုက်ု� ဆောလျာ�န်ည်�်ဆောစ်န္တု�င်သ်ိည်။် 

ကြိုက်ုု တွင်ခ်ြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်၏
အက်ျုု�ဆောက်ျ�ဇူ�မိုျာ�₼

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်မ်ိုျာ�န္တငိ်� ်အဆောရ�
ဆောပို်အဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�၏ စ်တုွခံ်ျစ်ာ�ချျက်န်္တငိ်� ်
လမုူိုဆောရ�ဆု�င်ရ်ာ သိက်ဆ်ောရာက်မု်ိုမိုျာ�အတွကွ် ်
ကြိုက်ုု တွင်ခ်ြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်†

• ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်သုံးည် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�နှငှ်် ်အီတို့ခူြား�စရ်ေးပ််လွဲာ
ရေးသုံးာ ရေးကြာကျာကျစ်တုို့၊် စု���ုမ်ာပ်ပူ်န်းမ်ာနုှငှ်် ်�း��ရုှုုံးး�မာမုာျာ�ကျု� ရေးလွဲျာန််းည်�်ရေးစနှု�င်သ်ုံးည်။် လွဲူ ်
အီသုံးု�ကျအ်ီဝိုန်း�်မာျာ�၊ မုာသုံးာ�စ�မာျာ� , နှငှ်် ်လွဲပူ်�ေုု�လွဲတ်ို့စဦ်း�ခွဲျင်�်အီရေးန်းခြား�င်် ်မီာ�ရေးလွဲာင်မ်ာု
ခြား�စပ််ာဲ�စဉ်အီတို့ငဲ်�် ဘာာလွဲ�ပ််�မာည်န်ှငှ်် ်ဟာာ�ီကျနု်း�်မာ�န်းတ်ို့ု�င်�်အီတို့ငဲ်�် မာည်သ်ုံးည််ရ်ေးန်း�ာ
တို့ငဲ် ်ကျယ်�်ယ်ရ်ေး��စခွဲန်း�်ကျု� ရှားှာရေး�ဲ�မာည်က်ျု� သုံး�ုာ�သုံးင််သ်ုံးည်။် ၎င်�်တို့ု�အ်ီရေးန်းခြား�င်် ်
မုာမုာတို့ု�၏်ရေးန်းအီမ်ုာမာျာ�မာ ှရေးဘာ�လွဲတဲို့�်ာရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်ပြီးပီ်� အီမာျာ�ခြားပ်ည်သ်ုံး�ူု�င်�်ာ
ကျယ်�်ယ်ရ်ေး��စခွဲန်း�်မာျာ�တို့ငဲ် ်ခွဲု�လွဲုး�န်း ်အီသုံးင််ရ်ှားှုရေးန်းသုံးင််ပ်ြီးပီ်� ၎င်�်တို့ု�၏် အီရေးခြားခွဲခွဲး
ကျျန်း�်မာာရေး��လွဲု�အီပ််ခွဲျကျမ်ာျာ�အီတို့ကဲျ ်မာည်သ်ုံးု�ေ်ရှုုံး�စု�ကျ�်မာည်က်ျု� သုံး�ုာ�သုံးင််သ်ုံးည်။်

• လွဲမူာျာ�သုံးည် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�၏ သုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာကုျု� (ရေး�ကြိုကျ�ီ�ဏ်ခ်ွဲး
နှု�င်ရ်ေးအီာင် ်ခြားပ်�လွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�်၊ အီမ်ုာကျု� ခြားမှာင််�်ာ�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီနှာ�ာယ်ရ်ှားှုသုံးည်် ်
လွဲမ်ာ�ရေးကြာကျာင်�်မာ ှရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်�ာ�ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်င်လွဲျင်လ်ွဲပ်ု်စဉ် ခြားပ်�တို့က်ျျနှု�င်သ်ုံးည်် ်ပ်စစည်�်
မာျာ�အီာ� ခွဲု�င်ပ်ြီးမာ�စာဲတို့ဲ��ာ�ခြားခွဲင်�်) ရေးလွဲှာခ်ွဲျနှု�င်ပ်ြီးပီ်� �း�န်း�်းခွဲး အီနှာ�ာယ်က်ျု� လွဲး��ဝို
ရေးရှားာှင်ရ်ှားာှ�နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• အစ်အီစ်ဉ်ခြားပိုုလ�ပ်ိုခြားချင်�်- သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်း

မာတို့ု�င်ခ်ွဲင် ်ကြိုကျ�ုတို့င်ပ်ြီးပီ်� တို့စက်ျု�ယ်�်ည်ရ်ေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျခ်ြားခွဲင်�် အီစအီီစဉ်ရေး���ဲ��ာ�ခြားခွဲင်�်

သုံးည် ်အီကျအူီည်ခီြား�စပ််းသုံးည်။် သုံးင်န်ှငှ်် ်သုံးင်ခ်ွဲျစ�်သုံးမူာျာ�၏ တို့း� ်ခြားပ်န်းခ်ွဲျကျမ်ာျာ�ကျု� ရေးမာှာ်

လွဲင််�်ာ�ခြားခွဲင်�်၊ ရေးစာင််က်ြာကျည််ခ်ြားခွဲင်�်နှငှ်် ်န်းာ�လွဲည်�်ာ�ခြားခွဲင်�်ကျ အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်း

တို့ငဲ် ်အီမာနှ်းတ်ို့ကျယ်အ်ီကျအူီည်ခီြား�စပ််းသုံးည်။် သုံးင််က်ျု�ယ်သ်ုံးင် ်ရေးအီာကျပ််းရေးမာ�ခွဲနဲ်း�်မာျာ�

ရေးမာ�ပြီးပီ်� အီရေးခြား�မာျာ�ကျု� ခွဲျရေး��နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• သုံးင်စ်တုို့�ု်စ�ီရေးန်းရေးကြာကျာင်�် မာည်သ်ုံးု� ် သုံးတို့�ုာ�မာုပ်းသုံးန်းည်�်။

• သုံးင်မ်ာည်သ်ုံးု� ် ခွဲးစာ��သုံးည််အ်ီခွဲး မာည်သ်ုံးု�တ်ို့း� ်ခြားပ်န်းပ််းသုံးန်းည်�်။

• သုံးင်စ်တုို့ခ်ွဲးစာ�ခွဲျကျရ်ေးကျာင်�်ရေးစ�န်း ်သုံးင််ဘ်ာဝိုအီတို့ကဲျ ်အီရေး��ပ်းရေးသုံးာ အီ�ာမာျာ� 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားပ်�အီမာမူာျာ�ကျ အီဘာယ်န််းည်�်။ ၄င်�်တို့ု�တ်ို့ငဲ် ်ရှုုံး�ပ််ပု်�င်�်�ု�င်�်ာ၊ စတုို့်

ပု်�င်�်�ု�င်�်ာ၊ �ကျ�်းရေး��ပု်�င်�်�ု�င်�်ာ၊ ကျု��ကျယဲ်မ်ာ�ုု�င်�်ာနှငှ်် ်ဓာရေးလွဲ�်း��စးတို့ု� ် 

ပ်းဝိုင်န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• သုံးင်စ်တုို့�ု်စ�ီမာမုာျာ�ကျု� မာည်သ်ုံးု�ရ်ေးကျျာ်လွဲာှ�ပ်းသုံးန်းည်�်။

• စတုို့�ု်စ�ီ�ဲယ်အ်ီရေးခြားခွဲအီရေးန်းနှငှ်် ်ကြာကျး�ပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်�ုစ�ီမာကုျု� ရေးလွဲှာခ်ွဲျ�န်း ်သုံးင်လ်ွဲ�ပ််

နှု�င်သ်ုံးည်် ်အီခွဲျကျ၃်ခွဲျကျက်ျ အီဘာယ်န််းည်�်။
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• ဆက်သ်ိယွ်ပ်ိုါ- ကျွနှ်�ပ််တို့ု� ် အီခွဲျင်�်ခွဲျင်�် �ကျသ်ုံးယဲ်ခ်ြားခွဲင်�်သုံးည် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ််

ပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ခြားပ်န်းလ်ွဲည်သ်ုံးကျသ်ုံးာလွဲာခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်ခွဲးနှု�င်�်ည်ရ်ေးကျာင်�်လွဲာရေးစ�န်း ်အီရေး��ကြိုကျ�ီ

ပ်းသုံးည်။် စဉ်�စာ�ပ်း။

• သုံးင်စ်တုို့�ု်စ�ီမာမုာျာ�ရေးန်းသုံးည််အ်ီခွဲးတို့ငဲ် ်သုံးင််အ်ီသုံးု�င်�်အီဝုို�င်�်၊ သုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်နှှ

င်် ်မုာသုံးာ�စ�ဝိုင်�်�မာ ှမာည်သ်ုံးူက်ျု� �င်�ဲ်င််န်ှု�င်ပ််းမာည်န််းည်�်။ တို့တုို့ကုျျကျျရေးခြားပ်ာ�ု�

ပြီးပီ်� သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်/် အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းတို့ငဲ် ်၄င်�်တို့ု�က်ျ သုံးင််က်ျု� 

ရေး�ာကျပ််းက်ျညူ်သီုံးမူာျာ�ခြား�စရ်ေးကြာကျာင်�်ကျု� သုံးပု်းရေးစ။ စာ�င်�်��တို့ငဲ် ်ပြီးမုာ�� ခြားပ်င်မ်ာ ှ

�ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်မ်ာည််သ်ုံးမူာျာ�ကျု�ပ်း �ည််သ်ုံးငဲ်�်ပ်း။

• သုံးင်သ်ုံးပုြီးပီ်�သုံးာ�ကျ မာည်သ်ုံးရူေးတို့နဲ်းည်�်။ သုံးင််အ်ီ�ဲ��အီစည်�်တို့ငဲ် ်မာည်သ်ုံးကူျု� �

ည််သ်ုံးငဲ်�်�န်း ်စဉ်�စာ��ာ�သုံးန်းည်�်။ သုံးင််အ်ီမ်ုာန်း�ီခွဲျင်�်မာျာ�ကျ မာည်သ်ုံးနူ်းည်�်။ သုံး

င််က်ျု�ယ်သ်ုံးင် ်မုာတို့�်ကျပ််း။ အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းကျ သုံးင််ပ််တို့ဝ်ိုန်း�်ကျျင်က်ျု� 

မာည်သ်ုံးု�သ်ုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာ ုခြား�စရ်ေးစရေးကြာကျာင်�် စကျာ�စရေးခြားပ်ာပ်း။

• သိင်�ဧ်ရုယ်ာအတွငွ်�်က် ရန္တု�င်သ်ိည်� ်ဝန််ဆောဆာင်မု်ိုမိုျာ�က်ု� သိရုိုှိ�ာ�ပိုါ- 

သုံးင်န်ှငှ်် ်သုံးင်ခ်ွဲျစ�်သုံးမူာျာ� စတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး��ရေးကျာင်�်မာနဲ်းပ်ြီးပီ်� စတုို့�ု်စ�ီမာ ုသုံးကျသ်ုံးာ

ရေးစ�န်း ်ရေး�သုံးတို့ငဲ်�်တို့ငဲ် ်မာည်သ်ုံးည််ဝ်ိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာမုာျာ� �နှု�င်ပ််းသုံးန်းည်�်။ ၄င်�်တို့ု�တ်ို့ငဲ် ်

အီပ်န်း�်ရေးခြား�လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ� ပ်းဝိုင်န်ှု�င်သ်ုံးကျ�သ်ုံးု� ် နှစှသ်ုံးမုာ််ရေး��ဲရေးနှ�ဲခြားခွဲင်�်ကျ�သ်ုံးု�ရ်ေးသုံးာ 

သုံးမာာ�ရုှုုံး��ကျျအီစအီီစဉ်မာျာ�လွဲည်�် ပ်းဝိုင်န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။် သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်သုံးင်ဤ်လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ�ကျု� မာည်သ်ုံးု� ်

�ကျလ်ွဲ�ပ််နှု�င်မ်ာည်က်ျု� စဉ်�စာ�ပ်း။ အီကျအူီည်လီွဲု�အီပ််ရေးန်းသုံးမူာျာ�အီတို့ကဲျ ်Hawai‘i 

CARES ရေးကျာင်�်မာနဲ်းရ်ေးသုံးာ အီရေး�ာကျအ်ီပ်းခ်ြား�စပ််းသုံးည်။် စန်းစတ်ို့ကျျ ရေးလွဲက်ျျင််�်ာ�

ရေးသုံးာ နှစှသ်ုံးမုာ််ရေး��ဲရေးနှ�ဲသုံးမူာျာ� ရှားှုပြီးပီ်� ၄င်�်တို့ု�က်ျ ရေး�သုံးတို့ငဲ်�်ရှားှု အီကျျပ််အီတို့ည်�်အီခွဲျုန်း်

တို့ငဲ် ်ကျညူ်ရီေး�ာကျပ််းသ်ုံးည်် ်အီ�ဲ��အီစည်�်၊ စတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး�� ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျမ်ာ ုအီ�ဲ��

အီစည်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး��အီလွဲဲ�သုံးး��မာကုျု� ကျ�သုံးရေးပ်�သုံးည်် ်အီ�ဲ��အီစည်�်မာျာ�နှှ

င်် ်ကျညူ်ခီွဲျုတို့�်ကျရ်ေးပ်�နှု�င်ပ််းသုံးည်။် Hawai‘i CARES  1-800-753-6879 ရေးခွဲ်�ု�ခြားခွဲင်�် 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်https://hicares.hawaii.gov/သုံးု� ် ဝိုင်ရ်ေး�ာကျရ်ေးလွဲလ်ွဲာနှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• စ်�စ်ည်�်�ာ�ပိုါ- စ�စည်�်�ာ�ခြားခွဲင်�်ကျ အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်အီရေးခြားခွဲအီရေးန်း
မာျာ�ကျု� �နု်း�်ခွဲျ�ပ််ရေးစနှု�င်�်န်း ်အီကျအူီည်ခီြား�စပ််းသုံးည်။်

• သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ� ပြီးပီ်�သုံးည်််
ရေးန်းာကျတ်ို့ငဲ််

• သုံးင််က်ျရေးလွဲ�မာျာ�အီပ်းအီဝိုင် ်မုာသုံးာ�စ�ဝိုင်မ်ာျာ�နှငှ်််

• သုံးင်မ်ာည်သ်ုံးု� ် �ကျသ်ုံးယဲ်ပ််းမာည်န််းည်�်။

• သုံးင် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်သုံးင်ခ်ွဲျစ�်ရေးသုံးာ သုံးမူာျာ�သုံးည် ်

• ရှုုံး�ပ််ပု်�င်�်�ု�င်�်ာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတုို့ပု််�င်�်�ု�င်�်ာ အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းတို့စခ်ွဲ�ခွဲ�ကျု� 
တို့ကျတ်ို့ကျက်ြွကျကြွကျ ကျု�င်တ်ို့ယဲ်ရ်ေးန်း�ပ်းသုံးလွဲာ�။

• သုံးင််က်ျျန်း�်မာာရေး��အီတို့ကဲျ ်လွဲကျရ်ှားှုအီခွဲျုန်းတ်ို့ငဲ် ်အီသုံးး��ခြားပ်�ရေးန်း�သုံးည်် ်

• ရေး��ဝိုး�မာျာ� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေး��ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� တို့စက်ျု�ယ်�်ည်စ်ာ အီစအီီစဉ်တို့ငဲ် ်
စာ�င်�်ခြားပ်�စ�ပြီးပီ်� ပ်စစည်�်စ�ရေး�ာင်�်�ာ�ပ်း။

• သုံးင်ဘ်ာဝိုအီတို့ကဲျ ်အီစာ�မာ�ု��နှု�င်ရ်ေးသုံးာ၊ သုံးင်န်ှငှ်် ်သုံးင်ခ်ွဲျစ�်ရေးသုံးာသုံးမူာျာ�
အီတို့ကဲျ်

• အီဓုာပ်ာာယ်ရ်ှားှုရေးသုံးာ

• ပ်စစည်�်မာျာ�ကျာ� အီဘာယ်န််းည်�်။ အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းတို့ငဲ် ်၄င်�်ပ်စစည်�်
မာျာ�ကျု� ကျာကျယဲ်�်န်း ်န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ� စဉ်�စာ��ာ�ပ်း။ တို့ခွဲျု� �သုံးမူာျာ�သုံးည် ်
ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်ရေးန်းစဉ်တို့ငဲ် ်၄င်�်တို့ု� ် အီမ်ုာ/ ပ်တို့ဝ်ိုန်း�်ကျျင်က်ျု� အီမာတှို့�်ရေးစမာည်််

• ပ်စစည်�်မာျာ�ယ်လူွဲာခြားခွဲင်�်ကျ စတုို့သ်ုံးကျသ်ုံးာ�ာ �ရေးစပ်းသုံးည်။်

• သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်/် အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းအီတို့ငဲ်�် သုံးင််အ်ီမ်ုာ
ရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်းမ်ာျာ�ကျု� မာည်သ်ုံးု�စ်စီဉ်ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျပ််းမာည်န််းည်�်။ အီမ်ုာရေးမာ�ဲ
တို့�ုစာာန်းမ်ာျာ�သုံးည် ်ကျွနှ်�ပ််တို့ု� ် ဘာဝို၏ အီရေး��ပ်းရေးသုံးာ အီစတုို့အ်ီပု်�င်�်ခြား�စပ်ြီးပီ်� 
စတုို့သ်ုံးကျသ်ုံးာ�ာ�ရေးအီာင် ်ရေး�ာကျပ််းရ်ေးပ်�ပ်းသုံးည်။်
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အဆောရ�ဆောပို်ပိုစ်စည်�်စ်ာရင်�်

သိင်�အ်ဆောရ�ဆောပို်ပိုစ်စည်�်မိုျာ�က် ုစ်�စ်ည်�်
�ာ�ပိုါ

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်က်ျာလွဲအီတို့ငဲ်�်မာာှ ရေး�၊ လွဲှပ််စစ၊် ��န်း�်လွဲု�င်�်နှငှ်် ်သုံးဘာာဝိုဓာာတို့ရ်ေးင်ဲ�

ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာမုာျာ�ကျု� အီကျန်း ်အ်ီသုံးတို့န်ှငှ််သ်ုံးာ �တို့တို့ပ််းသုံးည်။် ရေးစျ��ု�င်မ်ာျာ�  

ပု်တို့ရ်ေးန်းနှု�င်ပ်ြီးပီ်�

�ဲင််ခ်ွဲ�လ်ွဲှင်လ်ွဲည်�် ကျ�န်းစ်ည်မ်ာျာ�မာာှ အီကျန်း ်အ်ီသုံးတို့န်ှငှ််သ်ုံးာ ရှားှုနှု�င်ပ််းသုံးည်။် ဟာာဝုို�င်�ီ်ရှားှု 

ရေးစျ��ု�င်မ်ာျာ�သုံးု� ် ကျ�န်းစ်ည်မ်ာျာ� ခြားပ်န်းခ်ြား�ည််�်န်း ်�ကျသ်ုံးတို့ာ ပ်တို့န်ှငှ်် ်ခွဲျီပြီးပီ်� ကြာကျာနှု�င်ပ််းသုံးည်။် 

�ု�ရ်ေးကြာကျာင်် ်သုံးင််အ်ီရေး��ရေးပ််ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� ��ပ််ပု်��ပြီးပီ်� အီခွဲျုန်းတ်ို့ု�င်�်မာာှ အီ�င်သ်ုံးင််ခ်ြား�စ်

ရေးအီာင် ်ခြားပ်�လွဲ�ပ််�ာ�ခြားခွဲင်�်ကျ အီကြာကျးရေးကျာင်�် ခြား�စပ််းသုံးည်။်

ပ်�မာဦး�စာဲ အီမ်ုာတို့ငဲ် ်ခွဲဏ်တို့ာ ခွဲု�လွဲုး�မာည်ပ််းကျ အီမ်ုာသုံးး��အီရေး��ရေးပ််ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� 

ခြားပ်င်�်င်�်ာ�ပ်း။ အီန်းည်�်�း��အီရေးန်းခြား�င်် ်သုံးင််တ်ို့ငဲ် ်ရေး�၊ အီစာ�အီစာ၊ ရေးရှား�ှဦး�သုံးနူ်းာခြားပ်�

ပ်စစည်�်နှငှ်် ်တို့စက်ျု�ယ်�်ည်သ်ုံးန်း ်ရ်ှားှင်�်ရေး�� ပ်စစည်�်မာျာ�၊ အီဝိုတို့အ်ီစာ�နှငှ်် ်အီပ်ု်�ာခွဲင်�်နှှ

င်် ်ကျျန်း�်မာာရေး��အီတို့ကဲျ ်အီ��ူလွဲု�အီပ််သုံးည်် ်ပ်စစည်�်မာျာ� ရှားှုပ်းရေးစ။ အီန်းည်�်�း��အီရေးန်း

ခြား�င်် ်၂ပ်တို့စ်ာရေးလွဲာကျ ်ရှားှု�ာ�သုံးင််ပ််းသုံးည်။် �ု��ကျပု််�တို့တို့န်ှု�င်ပ််းကျ အီပ်ု်�ာခွဲင်�်၊ 

စတုို့အ်ီပ်န်း�်ရေးခြားပ်စ�ာ ပ်စစည်�်မာျာ� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားခွဲာ�ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� �ပ််မားခြား�ည််န်ှု�င််

ပ်းသုံးည်။် သုံးင်၏် ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� ကြိုကျ�ီမာာ�ပြီးပီ်� အီ�း��ပ်းရေးသုံးာ အီမာုုကျပ််း��၊ ဘာ�ီတို့ပ််အီ�း��ပ်း 

ပ်လွဲတို့စ်တို့စပ််း��၊ ရေးတို့ာတို့ငဲ်�်စခွဲန်း�်သုံးာဲ� လွဲယဲ်အ်ီတုို့ ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်�

ခွဲ�ီ�ရေး�ာင်အ်ီတုို့�်�တို့ငဲ် ်သုံးမ်ုာ��ည်�်�ာ�နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

��တို့ယု်အီရေးန်းခြား�င်် ်ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်�မာည်�်ု�ပ်းကျ အီ�င်ရ်ေးခြားပ်ရေးစ�န်း ်အီ�ု�ပ်း ပ်စစည်�်မာျာ�

ကျု� သုံးယ်ယ််�ူလွဲယဲ်သ်ုံးည်် ်အီတုို့�်�သုံးု� ် မာျာ�မာျာ��ည််�်ာ�ပ်း။ အီရေး��ရေးပ်် ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်

ရေးန်း�ု�င်�်သုံးည််ရ်ေးန်း�ာမာျာ�တို့ငဲ် ်အီစာ�အီစာ၊ ရေး�နှငှ်် ်အီသုံးး��အီရေး�ာင်ပ််စစည်�်မာျာ� မာရှားှု

နှု�င်ပ််း။ ဟာာ�ီကျနု်း�်ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်ခွဲု�လွဲုး�ာသုံးု� ် ရေးန်း�ာရေးခြားပ်ာင်�်မာည်ဟ်ာ� �း��ခြား�တို့�်ာ�ပ်းကျ မာုမုာ

ကျု�ယ်ပု််�င်သ်ုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်သ်ုံးး�� အီသုံးး��အီရေး�ာင်မ်ာျာ�ကျု� ယ်လူွဲာ�မာည်ခ်ြား�စရ်ေးသုံးာ

ရေးကြာကျာင်် ်အီရေး��ရေးပ််ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� မာျာ�မာျာ�သုံးယ်ယ််�ူာ�သုံးင််ပ််းသုံးည်။် ရေး�လွဲး�သုံးည်် ်

ရေးကျျာပု်��အီတုို့သ်ုံးည် ်ရေးကျာင်�်မာနဲ်းရ်ေးသုံးာ စ�ရေး�ာင်�်�ာရေးန်း�ာ ခြား�စပ််းသုံးည်။် ဘာ�ီတို့ပ််အီတုို့ ်

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ�း��ပ်း ၅ေးလွဲန်း�်န်း ်ပ််း��ကျု�လွဲည်�် အီသုံးး��ခြားပ်�နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

ရေးန်းာကျ�်း��အီရေးန်းခြား�င်် ်သုံးင််�်� ် အီရေး��ရေးပ််အီသုံးး��အီရေး�ာင်မ်ာျာ� စ�စည်�်�ာ�ခြားခွဲင်�်ကျု� 

ရေးကျျာင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီလွဲ�ပ်် စရေးသုံးာ ရေးန်း�ာမာျာ�တို့ငဲ်ပ််း ခြားပ်�လွဲ�ပ််�ာ�ပ်း။ သုံးဘာာဝို

ရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်သ်ုံးည် ်ဘာယ်အ်ီခွဲျုန်း ်ဘာယ်ရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ခြား�စလ်ွဲာမာည်က်ျု� သုံးင်မ်ာသုံးနုှု�င်ပ််း။

7  |  သုံးင်၏် ‘OHANA အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�အီတို့ကဲျ ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်



□  ပိုလတွစ််တွစ်ပံ်ို��မိုျာ�တွငွ် ်ဆောရသို�ဆောလာိင်�်ာ�ခြားချင်�်

 လွဲတူို့စရ်ေးယ်ာကျအ်ီတို့ကဲျ ်တို့စ�်ကျစ်ာ တို့စေ်းလွဲန်းန်ှငှ်် ်၂ပ်တို့စ်ာ စ�ရေး�ာင်�်�ာ�နှု�င်လ်ွဲှင် ်ရေးကျာင်�်ပ်းသုံးည်။် မာျာ�မာျာ�စ�ရေး�ာင်�်နှု�င်လ်ွဲှင် ်ပု်�ရေးကျာင်�်ပ်းသုံးည်။်

□  မိုပို�ပ်ိုသို��န္တု�င်သ်ိည်�အ်စ်ာ�အစ်ာမိုျာ�

 ဟာင်�်�ည်၊် အီသုံး�ီအီ�ဲကျ၊် အီသုံး�ီအီနှှး၊ အီသုံးာ�၊ င်း�အီပ်းအီဝိုင် ်အီသုံးင််စ်ာ� စည်သ်ုံးပ်ဲ်ဘာ�ူမာျာ�အီခြားပ်င် ်အီခွဲျု��ည်၊် မာရှားှုမာခြား�စလ်ွဲု�အီပ််သုံးည်မ်ာျာ� 

  (�ာ�၊ သုံးကြာကျာ�၊ င်ရှုုံး�ပ််ရေးကျာင်�်၊ င်ရှုုံး�ပ််သုံး�ီမာနု်း ်စ်သုံးခြား�င််)်၊ အီာဟာာ�ခြား�ည််အ်ီစာရေးတို့ာင််၊် ဗီီတို့ာမာင်၊် ကျရေးလွဲ�အီတို့ကဲျ ်အီစာ�အီစာနှငှ်် ်သုံးာဲ�ရေး�စာမာျာ�။ 

□  အဝတွအ်စ်ာ�န္တငိ်� ်အပ်ုိုရာချင်�်မိုျာ�

 တို့စဦ်း�စာ အီဝိုတို့အ်ီစာ�တို့စစ်း�၊ ကျရေးလွဲ�င်ယ်မ်ာျာ�အီတို့ကဲျ ်ရေးသုံး�ခွဲးမာျာ�၊ အီကြာကျမ်ာ�ခွဲးရေးသုံးာ ရှားှး��ုန်းပ်် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်လွဲ�ပ််င်န်း�်ခွဲငဲ်စ်�ီ ဘာတဲို့�ု်န်းပ််၊ မုာ��ကျာ၊ ရေးစာင်မ်ာျာ� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်

 အီပ်ု်�ာလွဲပ်ု်၊ ဦး���ပ််နှငှ်် ်လွဲကျအ်ီတုို့မ်ာျာ�၊ ရေးန်းကျာမာျကျမ်ာနှ်းမ်ာျာ�။

□  က်ရုုယ်ာန္တငိ်� ်အသိံ��အဆောဆာင်ပ်ိုစ်စည်�်မိုျာ�

 အီရေး��ရေးပ််အီစအီီစဉ်၊ ရေးင်သဲုံးာ�၊ အီရေး��ကြိုကျ�ီသုံးည်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ� (ရေးမာ�ဲစာ�င်�်၊ Social Security cards (လွဲမူာလုွဲး�ခြားခွဲး�ရေး��ကျတို့မ်ာျာ�)၊ အီာမာခွဲးရေးပ််လွဲစမီာျာ� စသုံးခြား�င််)်၊

 စကူျးခွဲကဲျ၊် စကူျးပ်န်း�်ကျန်းန်ှငှ်် ်ပ်လွဲတို့စ်တို့စ ်မီာ��ု�ရေးခွဲျာင်သ်ုံးး��ပ်စစည်�်မာျာ�၊ ဘာကျ�်�ီ ရေး��ယီ်ု�နှငှ်် ်ဘာကျ�်�ီအီပု်�မာျာ�၊ ဓာာတို့မီ်ာ�နှငှ်် ်

 ဘာကျ�်�ီအီပု်�၊ ရေးင်သဲုံးာ� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခွဲျကျလ်ွဲကျမ်ာတှို့၊် အီရေးကြွကျမာျာ�၊ စည်သ်ုံးပ်ဲ်ဘာ�ူရေး�ာကျတ်ို့း၊ ဘာကျစ်း�သုံးး��ဓာာ�၊ လွဲကျအ်ီတုို့၊် မီာ�သုံးတို့ရ်ေး��ဘာ�ူ၊ တို့�အီမ်ုာ၊

 ပ်လွဲာယ်ာ၊ တို့ပ်ု်အီကြိုကျ�ီ၊ သုံးးလွဲု�ကျအ်ီမ်ုာရေးခြားမှာာင်၊် ရေး�စု�ခွဲး မီာ�ခြားခွဲစ�်း၊ အီလွဲမီူာန်းယီ်မ်ာအီခြားပ်ာ�၊ အီခွဲျကျခ်ြားပ် မီာ�ပ်န်း�်၊ စာ�ဲကျ၊် ခွဲ�တို့း၊ အီပ််ခွဲျ�ပ််ပ်စစည်�်၊ ရေး��ပြွပ်န်း၊် ေ၊ဲ ဝီိုစ၊ီ ပ်လွဲတို့စ်တို့စစ်၊ ရေးခြားမာပ်း�။

□  ဆောရိှိ�ဦး�သိနူ်ာခြားပိုုပိုစ်စည်�်မိုျာ�

 ပု်��သုံးတို့ရ်ေး��ကျ�င်မ််ာ၊ အီ�ကျခ်ြားပ်န်းအ်ီဝိုတို့၊် အီန်းာကျပ််ပ်လွဲာစတို့ာအီပ်းအီဝိုင် ်

အီခြားခွဲာ��ဏ်�်ာကျ�ပ်စစည်�်မာျာ�။ ရေး��စာမာလွဲု�ဘာ� ဝိုယ်ယ််နူှု�င်သ်ုံးည်် ်ရေး��မာျာ�ခြား�စသ်ုံးည်် ်

အီု�င်ဗ်ီျးပ်ရုှုုံး��န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီကျစ်ပ်�င်၊် အီစာအီမ်ုာအီကျစ်စခ်ြားပ်ယ်ရ်ေး��မာျာ�၊ ipecac 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေး��ဝိုး�အီရေးန်းခြား�င်် ်အီသုံးး��ခြားပ်�သုံးည်် ်မီာ�ရေးသုံး�ဲတို့စမ်ာျု�� (အီန်းရ်ေးစ�န်း)်၊ ဝိုမ်ာ�သုံးာဲ�

ရေး�� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ဝိုမ်ာ�ရေးပ်ျာရ်ေး��မာျာ�ကျု�ပ်း �ည််သ်ုံးငဲ်�်ပ်း။

□  ဆရာဝန််ညွှးန််ကြားက်ာ�ချျက်ခ်ြား�င်� ်အသိံ��ခြားပိုုရသိည်�ဆ်ောဆ�မိုျာ�

လွဲု�အီပ််ပ်းကျ ရေး��ဝိုး�အီပု်�မာျာ� ရေး�ာင်�်ာ�နှု�င်�်န်း ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံးအူီာ� 

အီကျအူီည်ရီေးတို့ာင်�်ပ်း။ ��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ�ခွဲျကျခ်ြား�င်် ်သုံးး���ရေးသုံးာ ရေး��ဝိုး�မာျာ�ခြား�စသ်ုံး

ည်် ်အီင်�်လူွဲင်၊် နှလှွဲး��နှငှ်် ်ရေးသုံး�ဲကျျရေး��မာျာ�အီပ်းအီဝိုင် ်မာျကျမ်ာနှ်းအ်ီပု်�တို့စစ်း�ပ်း �ည်််

သုံးငဲ်�်ပ်း။ (မာတှို့ခ်ွဲျကျ-် ��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ��ာ�သုံးည်် ်ရေး��ဝိုး�မာျာ� သုံးကျတ်ို့မ်ာ�ကျ�န်း�်း��

သုံးာဲ�ပ်းကျ အီစာ��ု��ခြားပ်န်းခ်ြား�ည််�်ာ��န်း)်။ 

□  တွစ်က််ု�ယ်ရ်ည်သ်ိန် �်ရိှိင်�်ဆောရ�

အီမ်ုာသုံးာသုံးး��စကူျး၊ တို့စရ်ှားးှ�အီစု�၊ �ပ််ခြားပ်ာ၊ �ပ််ခြားပ်ာ�ည်၊် အီမာျု��သုံးမီာ�သုံးး��ပ်စစည်�်၊ ကျု�ယ််

န်းးရ်ေးပ်ျာကျရ်ေး��၊ သုံးာဲ�တို့ု�ကျရ်ေး�� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီးကျပ််၊ သုံးာဲ�တို့ု�ကျတ်ို့း၊ ပ်လွဲတို့စ်တို့စ်

အီမာုုကျအ်ီတုို့န်ှငှ်် ်ကြိုကျ�ု�မာျာ�၊ အီ�း��ပ်း ပ်လွဲတို့စ်တို့စရ်ေး�ပ်း��၊ ပု်��သုံးတို့ခ်ြား�န်း�်ရေး�� ရေးန်းရေးလွဲာင််

ကျာခွဲ�င်မ််ာ၊ ခြားခွဲင်မ်ာကျု�ကျလ်ွဲမ်ုာ�ရေး��နှငှ်် ်အီမ်ုာသုံးး��အီစနဲ်း�်ခွဲွတို့ရ်ေး��။ 

အဆောရ�ဆောပို်ပိုစ်စည်�်စ်ာရင်�်‡

ဤစ်ာရင်�်က်ု� သိင်�မု်ိုသိာ�စ်�န္တငိ်� ်တွု�င်ပ်ိုင်ပ်ြီးပီို�မိုည်သ်ိည်�ပ်ိုစ်စည်�်က် သိင်�မု်ိုသိာ�စ်�အတွကွ် ်အဆောရ�ပိုါသိည်က််ု� ဆောဆ�ွဆောန္တ�ွပိုါ။

အီရေး��ရေးပ်် ပ်စစည်�်စာ�င်�်  |  8



အမ်ုိုဆောမွို�တွရု စ်ာာန််မိုျာ�အတွကွ် ်
ပိုစ်စည်�်မိုျာ�

လွဲမူာျာ�ကျ�သ်ုံးုပ််င် ်အီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်းမ်ာျာ�သုံးည်လ်ွဲည်�် အီရေး��ရေးပ််ပ်စစည်�်မာျာ� လွဲု�အီပ််

ပ်းသုံးည်။် သုံးင််အ်ီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်း၏် အီရေး��ရေးပ််ပ်စစည်�်အီရေးန်းနှငှ်် ်ရေး�ာင်�်ာ�သုံးင််သ်ုံးည်််

ပ်စစည်�်မာျာ�မာာှ ရေးအီာကျပ််းအီတို့ု�င်�် ခြား�စပ််းသုံးည်။်

□  ရေး�နှငှ်် ်အီစာ (၂ပ်တို့စ်ာ စည်သ်ုံးပ်ဲ်ဘာ�ူနှငှ်် ်ရေး�သုံးန်း ်ဘ်ာ�ူမာျာ�)

□  ၂ပ်တို့စ်ာ ရေး��ဝိုး�မာျာ� (��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ��ာ�သုံးည်် ်ရေး��ဝိုး�မာျာ� သုံးကျတ်ို့မ်ာ�

ကျ�န်း�်း��သုံးာဲ�ပ်းကျ အီစာ��ု��ခြားပ်န်းခ်ြား�ည််�်ာ��န်း)် 

□  သုံးင််အ်ီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်း၏် ရေး��မာတှို့တ်ို့မ်ာ�မုာတို့ာ းမာျာ�

□  အီရှုုံး�ပ််မာျာ�

□  ရေးကြာကျာင်မ်ာျာ�အီတို့ကဲျ ်တို့စခ်ွဲးသုံးး�� အီည်စအ်ီရေးကြာကျ�စနဲ်း ်ဗ်ီန်း�်အီပ်းအီဝိုင် ်အီမာုုကျပ််း��နှငှ်် ်

စကူျး

□  အီည်စအ်ီရေးကြာကျ�စနဲ်း ်ပ််စ�်န်း ်ပ်လွဲတို့စ်တို့စအ်ီတုို့်

□  အီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်းမ်ာျာ� သုံးယ်ရ်ေး�ာင်�်န်း ်ခွဲ�ီ�ရေး�ာင်အ်ီတုို့၊် ရေးသုံးတို့ာ ာနှငှ်် ်

သုံးယ်ရ်ေး�ာင်စ်�ာအီပ်းအီဝိုင် ်အီခွဲင်�်မာျာ�

□  လွဲည်ပ််တို့က်ြိုကျ�ု�အီရှားညှ်န်ှငှ်် ်တို့�တို့ရ်ေးခွဲျာင်�်ရှားညှ််

□  အီ�ဲယ်က်ြိုကျ�ီရေးသုံးာ ရေးခွဲ�ဲမာျာ�အီတို့ကဲျ ်လွဲည်ပ််တို့က်ြိုကျ�ု�အီရှားညှ်န်ှငှ်် ်တို့�တို့ရ်ေးခွဲျာင်�်ရှားညှ််

□  အီစာခွဲကဲျမ်ာျာ�

□  သုံးင််အ်ီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်း၏် မာကြာကျာရေးသုံး�မာီကျ ရုှုုံး�ကျ�်ာ�ရေးသုံးာ ဓာာတို့ပ််း�မာျာ�

□  အီရေးနှ�ဲရေးစာင်တ်ို့စ�်ည််

□  တို့�ုစာာန်း�်�ာဝိုန်းန်ှငှ်် ်�ကျသ်ုံးယဲ်�်န်းအ်ီခွဲျကျမ်ာျာ�
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မို�န််တွု�င်�်ဆု�င်ရ်ာ ကြိုက်ုု တွင်ခ်ြားပိုင်ဆ်င်မု်ိုမိုျာ�§

ဟာာဝု�င်ရီ်က်ွန််�မိုျာ�သိည် ်မို�န််တွု�င်�်လမ်ို�ဆောကြားက်ာင်�်အလယ်တ်ွငွ် ်တွည်ရုိ်ှိဆောန်ပိုါသိည်။် ဟာာရီက်န်ု်�ရာသိသီိည် ်ဇွန််လ ၁ရက်ဆ်ောန် �မိိုာ န္တု�ဝင်ဘ်ာာ ၃၀ရက်ဆ်ောန် �အ�ခုြား�စ်ပ်ြီးပီို� ဤက်ာလခြားပိုင်ပ်ိုတွငွ််

လည်�် ရံ�န််ရံချါ ဆောပို်လာတွတွပ်ိုါသိည်။် အပူိုပုို�င်�် အင်ံ� �မို�န််တွု�င်�်မိိုသိည် ်အင်အ်ာ�ခြားပိုည်� ်ဟာာရီက်န်ု်�အ� ုခြား�စ်န်္တု�င်ပ်ြီးပီို� ဤစ်န်စ်မ်ိုျာ�သိည် ်အဆောမိုရုက် အလယ်ပု်ို�င်�်က်မ်ို�ရုိုး� �တွန််�ဆောဒါသိ

မိို အဆောန်ာက်အ်ရပ်ိုသို� � ၁၀ဒါဂီရီန္တငိ်� ်၂၀ဒါဂီရီ ဆောခြားမိုာက်လ်တွတ ကီ်ျုအတွု�င်�် ဆောရွ �လျာ�ခြားချင်�် ခြား�စ်ပ်ိုါသိည်။်

စ်ာပုို� �ပိုါ။ ��န််�မိုဆောချ်ပိုါန္တငိ်�်

အဆောရ�ဆောပို်အဆောခြားချအဆောန်တွငွ် ်��န််�လု�င်�်မိုျာ�က်ု� �ွ

င်��်ာ�ပိုါ။ စ်ာပုို� �ခြားချင်�်က် ��န််�ဆောချ်ဆု�ခြားချင်�်�က် ်

Bandwidthအန်ည်�်င်ယ်သ်ိာ လု�ပိုါသိည်။်

သိင်�အ်မ်ုိုအတွကွ် ်ခြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်

• မာ�န်းတ်ို့ု�င်�်ရေးလွဲနှငှ််အ်ီတို့ ူပ်စစည်�်မာျာ� လွဲငဲ််ပ််းခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်ပ်ျကျစ်�ီခြားခွဲင်�်မာျာ� မာခြား�စရ်ေးစ�န်း ်အီမ်ုာ

အီန်း�ီအီန်းာ�ရှားှု ပ်စစည်�်မာျာ�ကျု� �ယ်�်ာ�ပ်း။ ၄င်�်တို့ု�တ်ို့ငဲ် ်ပ်ျကျစ်�ီရေးန်းရေးသုံးာ သုံးစပ််င်မ်ာျာ� 

�ယ်ရ်ှားှာ�ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်ကျု�င်�်ကျျရေးန်းရေးသုံးာ သုံးစက်ျု�င်�်မာျာ� တို့�ုာ�ခြားခွဲင်�်တို့ု� ် ပ်းဝိုင်ပ််းသုံးည်။်

• ခြားခွဲးဝိုန်း�်အီတို့ငဲ်�်နှငှ်် ်အီမ်ုာပ်တို့လ်ွဲည်ရ်ှားှု ရေးပ်းပ််း�သုံးည််ပ််စစည်�်မာျာ�အီာ� ရေးသုံးခွဲျာစာဲ 

သုံးမ်ုာ��ည်�်�ာ�ပ်း။

• ရေးလွဲနှငှ််အ်ီတို့ ူပ်းသုံးာဲ�နှု�င်သ်ုံးည်် ်

ပ်စစည်�်မာျာ�အီာ� ရေးသုံးခွဲျာစာဲ ခွဲျည်ရ်ေးနှာှင်�်ာ�ပ်း။

• ရေး�တို့းရေးလွဲှာကျမ်ာျာ�အီာ� စစရ်ေး��ပြီးပီ်� ရှားှင်�်လွဲင်�်�ာ�ပ်း။

• မာ�န်းတ်ို့ု�င်�် �ဏ်ခ်ွဲးနှု�င်ရ်ေးသုံးာ ခြားပ်တို့င်�်ရေးပ်းကျ ်အီကျာမာျာ�ကျု�  5/8" exterior grade 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်marine plywoodမာျာ�ခြား�င်် ်ခြားပ်�လွဲ�ပ််�ာ�ပ်း။

• သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျအ်ီသုံးးကျု� ကြာကျာ�ပ်းကျ ရေး��ယီ်ု�၊ တို့ဗီဲီီနှငှ်် ်��န်း�်မာတှို့�င်် ်ညွှှန်းက်ြာကျာ�ခွဲျကျ်

မာျာ�ကျု� န်းာ�ရေး�ာင်ပ််း။

• မုာမုာအီမ်ုာရှားှု  ရေးခြားမာည်�ီပ်် အီလွဲယ်ခ်ွဲန်း�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခွဲု�င်ခ်ွဲန်း ်�်း��ရေးန်း�ာကျု� ရေးခြားပ်ာင်�်ရေးရှုုံးှ�ပ်း။

• "အီနှာ�ာယ်က်ျင်�်သုံးည်"် ဟာ� ညွှှန်းက်ြာကျာ�ခွဲျကျ ်မာရေးပ်�မာခွဲျင်�်  အီမ်ုာအီတို့ငဲ်�်မာာှသုံးာ ရေးန်း�ု�င််

ပ်း။ ခြားပ်တို့င်�်ရေးပ်းကျမ်ာျာ�နှငှ်် ်ရေးဝို��ာမာာှ ရေးန်းပ်း။ 

ဟာာရီက်န်ု်�န္တငိ်� ်အပူိုပုို�င်�်မို�န််တွု�င်�်မိုျာ�အတွကွ် ်
ခြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်

မာ�န်းတ်ို့ု�င်�်အီတို့ကဲျ ်ခြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်မာျာ�  |  10



သိင်သ်ိည် ်ဆနူ်ာမီိုဇံ�တွငွ် ်ဆောန်�ု�င်ပ်ိုါသိလာ�။

သိင်၏် အဆောရ�ဆောပို်အစ်အီစ်ဉ်တွငွ် ်ဆောရိုးး �ဆောခြားပိုာင်�်ရန်် လမ်ို�ဆောကြားက်ာင်�်မိုျာ�န္တငိ်� ်မုိုသိာ�စ်�န္တငိ်� ်ခြားပိုန််လည်ဆ်ောတွွ�ဆံ�ရန််ဆောန်ရာက်ု�ပိုါ �ည်�သ်ိငွ်�်�ာ�ပိုါ။ အန်ွ်လု�င်�်မိိုတွဆင်� ်ဆနူ်ာမီိုဆောရိုးး�ဆောခြားပိုာင်�်ဆောန်�ု�င််

ရာဇံ� ဆောခြားမိုပံို�က်ု� www ready hawaii gov တွငွ် ်ကြားက်ည်�ပ်ိုါ။

အန္တတရာယ်က််င်�်ဆောအာင် ်ဆောန်ပိုါ

• သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျအ်ီသုံးးကျု� န်းာ�ရေး�ာင်ပ််း - န်းယ်ရ်ေးခြားမာခွဲး �နူ်းာမီာအီရေး��ရေးပ််သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ� ��တို့ခ်ြားပ်န်းခ်ွဲျုန်းအ်ီတို့ငဲ်�် သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျအ်ီသုံးး�ကဲျရ်ေးပ်် ပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်လွဲုငု်�်ရေးရှုုံးှ�လွဲျာ�မာသုုံးည် ်

၁၀မုာန်းစမ်ာ ှမုာန်းစ၂်၀အီတို့ငဲ်�် ရေး�ာကျလ်ွဲာနှု�င်ပ််းသုံးည်။် အီခွဲျုန်းလ်ွဲု�ရေးသုံး�သုံးည်် ်�နူ်းာမီာသုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျ�်�တို့ခ်ြားပ်န်းပ််းကျ လွဲုငု်�်ရေးရှုုံးှ�လွဲျာ�မာသုုံးည် ်အီန်းည်�်�း�� ၃န်းာ�ီအီတို့ငဲ်�် ရေး�ာကျရ်ှားှုလွဲာပ်းလွဲမုာ််

မာည်။်

• ကျမ်ာ�စပ််၊ ရေး�လွဲမ်ာ�ရေးကြာကျာင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေးလွဲ�ှပ်ု်မာ ှကျ�န်း�်တို့ငဲ်�်ပု်�င်�်သုံးု� ် ရေးပ်၁၀၀ခွဲန်း ် ်သုံးင််ရ်ေးတို့ာ်သုံးလွဲု� ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားမာင််၄်လွဲာှ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်၁၀�ပ််နှငှ််အ်ီ�ကျ ်

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတို့�ီ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခွဲု�င်ခ်ွဲးရ်ေးသုံးာ ကျနဲ်းက်ျ�စအ်ီရေး�ာကျအ်ီအီး�သုံးု� ် ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်ပ်း။

• အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းတို့ာဝိုန်းရ်ှားှုမာျာ�မာ ှအီနှာ�ာယ်က်ျင်�်ပြီးပီ်ဟာ� မာရေးကြာကျည်ာမာခွဲျင်�် ကျမ်ာ�န်းာ�ဧ�ုယ်ာမာျာ�သုံးု� ် ခြားပ်န်းသ်ုံးာဲ�ခြားခွဲင်�်ကျု� ရေးရှားှာင်က်ြာကျဉ်ပြီးပီ်� အီနှာ�ာယ်က်ျင်�်သုံးည််ရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ်သ်ုံးာ ရေးန်း�ု�င််

ပ်း။

ဆနူ်ာမီိုအတွကွ် ်ခြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်မိုျာ�

သိင်ဆ်ောရကြိုက်�ီသိည်�ဇံ်�တွငွ် ်ဆောန်�ု�င်ပ်ိုါသိလာ�။ 

သုံးင်၏် အီရေး��ရေးပ််အီစအီီစဉ်တို့ငဲ် ်ရေးရှုုံးှ�ရေးခြားပ်ာင်�်�န်း ်လွဲမ်ာ�ရေးကြာကျာင်�်မာျာ�နှငှ်် ်မုာသုံးာ�စ�နှငှ်် ်ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ရ်ေးတို့ဲ��း��န်းရ်ေးန်း�ာကျု�ပ်း �ည််သ်ုံးငဲ်�်�ာ�ပ်း။ ရေးခြားမာပ်း�တို့ငဲ် ်ရေး�ကြိုကျ�ီသုံးည််ဇ်ူး�ကျု�  

အဲီန်းလ်ွဲု�င်�်မာတှို့�င်် ်http://gis hawaiinfip org/FHAT တို့ငဲ် ်ကြာကျည််န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

သိတွခုြားပိုုရန််

• ဆောရကြိုက်�ီခြားချင်�်အတွကွ် ်ရေးစာင််က်ြာကျည််ခ်ြားခွဲင်�်မာျာ�၊ သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ�နှငှ်် ်အီကြာကျးခြားပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ�မာျာ�ကျု� န်းာ�ရေး�ာင်ပ််း။

• ရေးခြားမာခြားမာင််ပု််�င်�်ကျု� အီခြားမာန်းရ်ေးခြားပ်ာင်�်ရေးရှုုံးှ� ပြီးပီ်� ရေး�ခြားမာ�ပ််နှု�င်သ်ုံးည်် ်တို့ငဲ်�်၊ ရေးခြားမာန်းမုာ််ပု်�င်�်နှငှ်် ်ချျုုင်�ဝ်မ်ိို�မိုျာ�မိို အီခြားမာန်းခ်ွဲာဲပ်း။

• ရေး�ကြိုကျ�ီခြားခွဲင်�် ပြီးပီ်��း��သုံးည်အ်ီ� ုသို� �မိုဟာ�တွ် ်အီရေး��ရေးပ််ဝိုန်း�်မ်ာ�မာျာ�မာ ှလွဲာရေးခွဲ်သုံးည်အ်ီ� ုအီနှာ�ာယ်က်ျင်�်သုံးည််ရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ရေးန်း�ု�င်ပ််း။

ဆောရကြိုက်�ီခြားချင်�်အတွကွ် ်ခြားပိုင်ဆ်င်ခ်ြားချင်�်

ဟာာရီက်န်ု်�/ အပူိုပုို�င်�်မို�န််တွု�င်�်တွု�က်စ််ဉ်
ဆောရိုးး�ဆောခြားပိုာင်�်န္တု�င်မ်ိုည်� ်ဆောန်ရာက်ု� 

ရိှိာဆော�ွပိုါ။
ဆနူ်ာမီိုခြား�စ်ဆ်ောန်စ်ဥ်် ဆောရကြိုက်�ီစ်ဉ်

အမ်ုိုမိို

အလ�ပ်ိုမိို

ဆောက်ျာင်�်မိို
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V

သိတွဆုောပို�ခြားချင်�်မိုျာ�

ဆောစ်ာင်�က်ြားက်ည်�ခ်ြားချင်�်

အကြားက်ခံြားပိုုခြားချင်�်

သိတွင်�်အချျက်အ်လက် ်

��တွခ်ြားပိုန််ချျက််

အီနှာ�ာယ်ရ်ှားှုရေးသုံးာ ကျမာ်�ရုှုုံး� �တို့န်း�် ရေး��ကြိုကျ�ီခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်

အီာ�ခြားပ်င်�်ရေးသုံးာ ရေး�စ�ီရေးကြာကျာင်�်မာျာ� ခြား�စန်ှု�င််

�ပ််ရေးဝို�မာ ှ�နူ်းာမီာ ခြား�စန်ှု�င််

ရေး���/ ရေး�နှငှ််န််း�ီရေးသုံးာ ရေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ရေးန်း�ု�င်သ်ုံးမူာျာ�အီတို့ကဲျ ် 

အီာ�ရေးကျာင်�်ရေးသုံးာ ရေး�စ�ီရေးကြာကျာင်�်မာျာ�နှငှ်် ်လွဲုငု်�်မာျာ�သုံးည် ်အီနှာ�ာယ်ရ်ှားှနုှု�င််

စု���ုမ်ာ�န်းမ်ာရှားှု သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခြား�စန်ှု�င်ရ်ေးခြားခွဲန်းည်�်&  စု���ုမ်ာ�မာ� မာရေးသုံးခွဲျာ

ကျ�န်း�်တို့ငဲ်�်ပု်�င်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေးခြားမာခြားမာင််ပု််�င်�်သုံးု� ် ရေးခြားပ်ာင်�်ရေးရှုုံးှ�ပ်း

အီရေး��ကြိုကျ�ီ သုံးတို့င်�်မာျာ�ကျု� န်းာ�စငဲ််ရ်ေးန်းပ်း။ တို့း း�ခြားပ်န်းန်ှု�င်�်န်း ်

ခြားပ်င်�်င်�်ာ�ပ်း

ရေး���မာ ှ�ကဲျခ်ြားခွဲင်�်၊ ရေး�လွဲမ်ာ�ရေးကြာကျာင်�်နှငှ်် ်ကျမ်ာ�ရေးခြားခွဲမာျာ�မာ ှ

အီရေးဝို�သုံးု� ် ရေးရှုုံးှ�ပ်း

စတုို့ရ်ေးလွဲှာ�်ာ�နှု�င််

အကြားက်ခံြားပိုုခြားချင်�်၊ ဆောစ်ာင်�က်ြားက်ည်�ခ်ြားချင်�်န္တငိ်� ်သိတွဆုောပို�ခြားချင်�်မိုျာ� မိုည်သ်ို� �က်ာွခြားချာ�ပိုါသိန်ည်�်။

အီခြားခွဲာ��ု���ဲာ�ရေးသုံးာ �ာသုံးဦတို့�အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�အီတို့ကဲျ ်www weather gov/hfo/prod_questions။

• ရေးစာင််က်ြာကျည််သ်ုံးတို့င်�်မာျာ�ကျု� ��တို့ခ်ြားပ်န်းခ်ြားခွဲင်�်သုံးည် ်ခြား�စမ်ာလွဲာရေးသုံး�ရေးသုံးာ်လွဲည်�် ခြား�စန််းငု်ရ်ေးခြားခွဲရှားှုသုံးည်် ်�ာသုံးဦတို့�ပြီးခွဲမ်ုာ�ရေးခြားခွဲာကျမ်ာမုာျာ�အီတို့ကဲျ ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်�်ာ�နှု�င်�်န်း ်

အီခွဲျုန်းရ်ေးပ်��ာ�ခြားခွဲင်�် ခြား�စပ််းသုံးည်။်

• သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ�သုံးည် ်ပြီးခွဲမ်ုာ�ရေးခြားခွဲာကျမ်ာမုာျာ�  မာကြာကျာခွဲင်ခ်ြား�စလ်ွဲာနှု�င်သ်ုံးည််အ်ီတို့ကဲျ ်အီသုံးကျန်ှငှ်် ်စည်�်စမ်ုာမာျာ�ကျု� ကျာကျယဲ်န်ှု�င်�်န်း ်��တို့ခ်ြားပ်န်းခ်ြားခွဲင်�် ခြား�စပ််းသုံးည်။်

• အီကြာကျးခြားပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ�သုံးည် ်�ာသုံးဦတို့�အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�ရေးကြာကျာင်် ်ကျွနှ်�ပ််တို့ု�၏် အီသုံးကျန်ှငှ်် ် စည်�်စမ်ုာမာျာ�ကျု� တို့ု�ကျရု်ှုုံး�ကျမ်ာ�ခုွဲု�ကျန်ှု�င်ရ်ေးသုံးာ်လွဲည်�်  လွဲျစလ်ွဲျးရုှုုံးပ်းကျ 

အီနှာ�ာယ်ရ်ှားှုသုံးည်် ်အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ� ခြား�စလ်ွဲာနှု�င်သ်ုံးည််အ်ီတို့ကဲျ ်��တို့ခ်ြားပ်န်းခ်ြားခွဲင်�် ခြား�စပ််းသုံးည်။်

* �နူ်းာမီာ အီကြာကျးခြားပ်�ခွဲျကျသ်ုံးည် ်ရေးစာင််က်ြာကျည််ခ်ြားခွဲင်�်�ကျ ်ပု်�အီရေး��ကြိုကျ�ီပြီးပီ်� ဟာာ�ီကျနု်း�်နှငှ်် ်ပ်တို့သ်ုံးကျလ်ွဲှင်မ်ာ ူရေးစာင််က်ြာကျည််ခ်ြားခွဲင်�်ကျ အီကြာကျးခြားပ်�ခွဲျကျ�်ကျ ်အီရေး��ကြိုကျ�ီပ်းသုံးည်။် 

မာ�န်းတ်ို့ု�င်�်အီတို့ကဲျ ်ခြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်မာျာ�  |  12



စ်ဉ်�စ်ာ��ာ�သိင်�သ်ိည်� ်
ခုျ�လုရံာမိုျာ�

အဆောရ�ဆောပို် အစ်အီစ်ဉ်‡

သိင်�က််ျန််�မိုာဆောရ�န္တငိ်� ်အန္တတရာယ်က််င်�်ရိှိင်�်ဆောရ�အတွကွ် ်စ်စီ်ဉ်ပိုါ။ မုိုသိာ�စ်�အဆောရ�ဆောပို်အစ်အီစ်ဉ်ရုိှိခြားချင်�်က်လည်�် အဆောရ�ကြိုက်�ီပိုါသိည်။် အဆောရ�ဆောပို် ဆံ�မိိုတွန်္တငိ်� ်ခုျ�လုရံာမိုျာ� သိတွမိ်ိုတွ်

�ာ�ပြီးပီို� ၄င်�်အစ်အီစ်ဉ်အလ�ပ်ိုခြား�စ်မ်ိုခြား�စ်က််ု� စ်မ်ို�သိပ်ိုပိုါ။ အဆောရ�ဆောပို်အဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�သိည် ်မိုည်သ်ိည်�အ်ချျုန််တွငွ်မ်ိုဆု� ကြိုက်ုု တွင်သ်ိတွဆုောပို�ခြားချင်�် မိုရုိှိဘာ� ဆောပို်လာန္တု�င်ပ်ိုါသိည်။် သိင်�အ်မ်ုို 

သို� �မိုဟာ�တွ ်ရံိုး� �သိည် ်အန္တတရာယ်က််င်�်ဆောသိာ ဆောန်ရာ ခြား�စ်ခ်ျျင်မိ်ို ခြား�စ်ပ်ိုါမိုည်။်

• ဆောန်ရာတွစ်ခ်ျ�တွငွ် ်ခုျ�လုခံြားချင်�်- �ု�လွဲု�သုံးည်မ်ာာှ တို့ာဝိုန်းရ်ှားှုသုံးမူာျာ�မာ ှ

�ကဲျလ်ွဲာ�န်း ်အီနှာ�ာယ်က်ျင်�်သုံးည်ဟ်ာ� မာရေးကြာကျည်ာမာခွဲျင်�် 

အီတို့ငဲ်�်ပု်�င်�်တို့စရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ခွဲု�လွဲုးခြားခွဲင်�်ခြား�စပ််းသုံးည်။်

• မုိုသိာ�စ်� သို� �မိုဟာ�တွ ်သိငူ်ယ်ခ်ျျင်�်မိုျာ�န္တငိ်� ်ခုျ�လုခံြားချင်�်- သုံးင််အ်ီမ်ုာသုံးည် ်ဟာာ�ီကျနု်း�် 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီပြွခွဲာ�သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်က်ျျရေး�ာကျစ်ဉ်အီတို့င်�် စတုို့မ်ာခွဲျ�

ပ်းကျ စတုို့ခ်ွဲျ�ရေးသုံးာ ရေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ရေးန်း�ု�င်သ်ုံးည်် ်သုံးင်သ်ုံးကုျွမ်ာ�ရေးသုံးာသုံးတူို့စဦ်း�ဦး�ကျု� 

အီကျအူီည်ရီေးတို့ာင်�်ပြီးပီ်� ၄င်�်တို့ု�အ်ီမ်ုာတို့ငဲ် ်ရေးန်း�ု�င်န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• ခုျ�လုရံာသို� � သိာွ�ဆောရာက်ခ်ြားချင်�်- တို့စခ်ွဲးတို့စ�်းတို့ငဲ် ်မုာသုံးာ�စ�မာျာ�အီတို့ကဲျ ်စတုို့အ်ီခွဲျ

��း��ရေးသုံးာ ခွဲု�လွဲုး�ာသုံးည် ်အီရေး��ရေးပ်် ခွဲု�လွဲုး�ာ ခြား�စရ်ေးန်းတို့တို့ပ််းသုံးည်။် သုံးဘာာဝို

ရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်က်ျျရေး�ာကျရ်ေးန်းစဉ်တို့ငဲ် ်ခွဲု�လွဲုး�ာရေးန်း�ာမာျာ�ကျု� ရေး��ယီ်ု�နှငှ်် ်တို့ဗီဲီီမာျာ�မာ ှ

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ် Department of Health (ကျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း) ဝိုကျဘ်ာ�်ု�ကျ ် 

health hawaii gov မာ ှရေးကြာကျည်ာမာည်ခ်ြား�စပ််းသုံးည်။်

သုံးင််မု်ာသုံးာ�စ�သုံးည် ်အီစအီီစဉ်ကျု� ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ပ်ြီးပီ်� အီတို့တူို့ကျလဲွဲ�ပ််ရေး�ာင်ခ်ြားခွဲင်�်ခြား�င်် ်

အီနှာ�ာယ်က်ျင်�်နှု�င်ပ််းသုံးည်။် ဤလွဲကျစ်ဲ�စာအီ�ပ််တို့ငဲ် ်ပ်းရှားှုသုံးည်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ�ကျု� 

အီသုံးး��ခြားပ်�ပြီးပီ်� သုံးင််အ်ီစအီီစဉ်ကျု� ခွဲျမာတှို့န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

သိင်�အ်မ်ုိုဆောမွို�တွရု စ်ာာန််မိုျာ�က်ု� မိုဆောမို�ပိုါန္တငိ်�။်

အီရေး��ရေးပ််ကျာလွဲအီတို့ငဲ်�်တို့ငဲ် ်အီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်းမ်ာျာ�သုံးည် ်အီနှာ�ာယ်က်ျင်�်�န်း ်သုံး

င််အ်ီကျအူီည်ကီျု� လွဲု�ပ်းသုံးည်။် ဤလွဲကျစ်ဲ�စာအီ�ပ််တို့ငဲ် ်ပ်းရှားှုသုံးည်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ�

ကျု� အီသုံးး��ခြားပ်�ပြီးပီ်� သုံးင််အ်ီမ်ုာရေးမာ�ဲတို့�ုစာာန်းမ်ာျာ�ကျု� သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�မာ ှရေးကျျာ်လွဲာှ�နှု�င်�်န်း ်

အီစအီီစဉ် ခွဲျမာတှို့န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်
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အီမ်ုာန်း�ီန်းာ�ရှားှု �း�မာည််ရ်ေးန်း�ာ- 
အီမ်ုာမာ ှ�ကဲျခ်ွဲာဲ�မာည်�်ု�ပ်းကျ (အီန်း�ီ�း��) သုံးာဲ�မာည််ရ်ေးန်း�ာ

ခွဲု�လွဲုး�ာ #1-
သုံးင််အ်ီမ်ုာအီန်း�ီအီန်းာ�ရှားှု အီရေး��ရေးပ်် ခွဲု�လွဲုး�ာကျု� သုံးတို့မ်ာတှို့ပ််း။

န်းယ်ခ်ွဲး�ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း-် 
�း�မာည််ရ်ေးန်း�ာကျု� မာသုံးာဲ�နှု�င်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်��န်း�်ခြား�င်် ်အီခွဲျင်�်ခွဲျင်�် မာ�ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်ခ်ြားခွဲင်�်တို့ု� ် ခြား�စပ််းကျ သုံးင်မ်ာည်သ်ုံးူက်ျု� 

ရေးခွဲ်မာည်န််းည်�်။

အီမ်ုာပ်တို့ဝ်ိုန်း�်ကျျင်မ်ာဟာ�တို့သ်ုံးည်် ်�း�မာည််ရ်ေးန်း�ာ- 
အီမ်ုာသုံးု� ်ခြားပ်န်းမ်ာရေး�ာကျန်ှု�င်ပ််းကျ (အီရေးဝို��း��) သုံးာဲ�မာည််ရ်ေးန်း�ာ

ခွဲု�လွဲုး�ာ #2- 
သုံးင််ရ်ေးကျျာင်�်/ အီလွဲ�ပ််အီန်း�ီအီန်းာ�ရှားှု အီရေး��ရေးပ်် ခွဲု�လွဲုး�ာကျု� သုံးတို့မ်ာတှို့ပ််း။

ကျွန်း�်ခြားပ်င်ပ်် �ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း-်
�း�မာည််ရ်ေးန်း�ာကျု� မာသုံးာဲ�နှု�င်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်��န်း�်ခြား�င်် ်အီခွဲျင်�်ခွဲျင်�် မာ�ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်န်းယ်ခ်ွဲးနှငှ်် ်မာ�ကျ်

သုံးယဲ်ခ်ြားခွဲင်�်တို့ု� ် ခြား�စပ််းကျ သုံးင်မ်ာည်သ်ုံးူက်ျု� ရေးခွဲ်မာည်န််းည်�်။

အဆောခြားချခံျအမ်ုိုဆော�ာင်စ််� အချျက်အ်လက်မ်ိုျာ� 

ရေးအီာကျတ်ို့ငဲ်ရ်ေးပ်��ာ�သုံးည်် ်စာ�ဲကျတ်ို့ငဲ် ်သုံးင််မု်ာသုံးာ�စ�အီရေးကြာကျာင်�် အီရေးခြားခွဲခွဲးအီခွဲျကျမ်ာျာ�ကျု� ခွဲျရေး��ပ်း။ ��လွဲ�်�န်း�်ရေးပ်ျာကျသ်ုံးာဲ�ပ်းကျ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီာ�ကျ�န်းသ်ုံးာဲ�ပ်းကျ မာတှို့သ်ုံးာ��ာ�ရေးသုံးာ 

��န်း�်န်းးပ်းတို့မ်ာျာ� ရှားှုရေးန်းရေးစ�န်း ်ခွဲျရေး���ာ�ပ်း။ ဤစာ�င်�်ကျု� လွဲု�အီပ််သုံးလွဲု� ခြား�ည််စ်ကဲျပ််း။

မုိုသိာ�စ်�အချျက်အ်လက််

မုာသုံးာ�စ�အီမာည််- �ကျ်စဲ�-

လွဲုပ််စာ- ��န်း�်-

အမ်ုိုဆောမွို�တွရု စ်ာာန်် အမိုည် ်(မိုျာ�) ပုို�င်ရိ်ှိင်် အမိုျုု�အစ်ာ�/  ID # ဆောန် �စ်ဉ်အစ်ာ�အစ်ာ အ��ူလု�အပ်ိုချျက်/် ဆောဆ�ဝါ�မိုျာ�

ရေးရှားှ ��း��/ ရေးန်းာကျ်�း��အီမာည််- အီသုံးကျ်- ကျျာ�/မာ- ��လွဲ်��န်း�်-
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မုိုသိာ�စ်�က်ျန််�မိုာဆောရ�ရာဇဝင််

မုာသုံးာ�စ�ဝိုင်တ်ို့စဦ်း�ခွဲျင်�်စ၏ီ ကျျန်း�်မာာရေး��အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�ကျု� စ�စည်�်ပြီးပီ်� ဤရေးန်း�ာတို့ငဲ် ်မာတှို့�်ာ�ပ်း။ န်းာ�ကြာကျာ�ကျ�ုုယ်ာနှငှ်် ်မာျကျမ်ာနှ်းအ်ီပ်းအီဝိုင် ်
��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ��ာ�ရေးသုံးာ ရေး��မာျာ�အီာ�လွဲး��ပ်းဝိုင်ရ်ေးအီာင် ်မာတှို့�်ာ�ပြီးပီ်� အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ� သုံးင််လ်ွဲကျရ်ေး��ကျု� အီလွဲယဲ်တ်ို့ကျ ူ�တို့န်ှု�င်�်န်း ်ရှားငှ်�်လွဲင်�်
စာဲ ပ်း�နှှပ်ု်�ာ�ပ်း။ စာရေး���န်း ်ရေးန်း�ာလွဲု�ပ်းကျ ဤစာမာျကျန်ှာှကျု� မုာတို့ာ း�ဲ�ပ်း။

မာျကျမ်ာနှ်း-် ည်ာ ဘာယ််မာျကျက်ျပ််မာနှ်း-် ည်ာ ဘာယ််

ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံး-ူ

န်းာ�ကြာကျာ�ကျ�ုုယ်ာအီမာျု��အီစာ�-

လနူ်ာအမိုည်-်

ဓာာတို့မ်ာတို့ည််မ်ာ-ု

ဘာကျ�်�ီအီမာျု��အီစာ�-

ကျျန်း�်မာာရေး��အီရေးခြားခွဲအီရေးန်း- ရေး��ဝိုး�မာျာ�- ပ်မာာဏ်- အီကြိုကျမ်ုာရေး�-

မာျကျမ်ာနှ်း-် ည်ာ ဘာယ််မာျကျက်ျပ််မာနှ်း-် ည်ာ ဘာယ််

ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံး-ူ

န်းာ�ကြာကျာ�ကျ�ုုယ်ာအီမာျု��အီစာ�-

လနူ်ာအမိုည်-်

ဓာာတို့မ်ာတို့ည််မ်ာ-ု

ဘာကျ�်�ီအီမာျု��အီစာ�-

ကျျန်း�်မာာရေး��အီရေးခြားခွဲအီရေးန်း- ရေး��ဝိုး�မာျာ�- ပ်မာာဏ်- အီကြိုကျုမ်ာရေး�-
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��န််�နံ်ပိုါတွမ်ိုျာ�

က်ျန််�မိုာဆောရ�အာမိုခံျ အချျက်အ်လက််

အာမိုခံျ�ာ�သိူ လပ်ုိုစ်ာ

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေးယ်ဘာ�ယ်ျအီခွဲျကျအ်ီလွဲကျ-်

ရေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်-

ရေး��ဘာကျ�်ု�င်�်ာ အီာမာခွဲး

ရေး��ဘာကျ�်ု�င်�်ာ အီာမာခွဲး

��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ��ာ�သုံးည်် ်ရေး��ဝိုး�မာျာ�

အီစအီီစဉ်-

အီခြားမာင်အ်ီာရှုုံးး�/ မာျကျလ်ွဲး�� အီာမာခွဲး-

ရေး��ဘာကျ�်ု�င်�်ာ အီာမာခွဲး

QUEST/Medicaid/Medicare-

သုံးာဲ�ကျျန်း�်မာာရေး�� အီာမာခွဲး-

မာသုံးန်းစ်မ်ဲာ� အီာမာခွဲး-

ဆောပို်လစ်အီမိိုတွ်
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က်ျန််�မိုာဆောရ�ဆောစ်ာင်�ဆ်ောရိှိာက်သ်ိမူိုျာ�

ဤရေးန်း�ာတို့ငဲ် ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံးမူာျာ�၏ အီမာည်န်ှငှ်် ်��န်း�်န်းးပ်းတို့မ်ာျာ� မာတှို့�်ာ�ပ်း။ အီရေး��ရေးပ််လွဲု�အီပ််လွဲာနှု�င်သ်ုံးည်် ်အီစာ�အီစာနှငှ်် ်ရေးအီာကျစ်ေီျင်က်ျ�သ်ုံးု�ရ်ေးသုံးာ အီ�ာမာျာ�အီာ� 

အီ�န်းဝ်ိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာရုေးပ်�နှု�င်သ်ုံးမူာျာ�ကျု� မာတှို့�်ာ�ပ်း။

ဝန််ဆောဆာင်မု်ို အမိုည်် ��န််� ဝန််ဆောဆာင်မု်ိုမိုျာ�/ မိိုတွခ်ျျက်မ်ိုျာ�

��ာဝိုန်း-်

��ာဝိုန်း-်

ရေး��ရှုုံးး�-

ရေး��ရှုုံးး�-

ရေး��ခွဲန်း�်-

ရေး��ခွဲန်း�်-

မာျကျစ်�ု�ာဝိုန်း/် မာျကျမ်ာနှ်းပ််ည်ာရှားငှ်-်

မာျကျစ်�ု�ာဝိုန်း/် မာျကျမ်ာနှ်းပ််ည်ာရှားငှ်-်

သုံးာဲ���ာဝိုန်း-်

သုံးာဲ���ာဝိုန်း-်

ရေး���ု�င်-်

ရေး���ု�င်-်

အီမ်ုာအီရေး�ာကျ ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျ်
မာ ုသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ��ူလွဲု�အီပ််ရေးသုံးာ လွဲနူ်းာအီာ� 
ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံး-ူ

အီမ်ုာအီရေး�ာကျ ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျ်
မာ ုသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ��ူလွဲု�အီပ််ရေးသုံးာ လွဲနူ်းာအီာ� 
ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံး-ူ

အီမ်ုာအီရေး�ာကျ ်ကျျန်း�်မာာရေး��ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျ်
မာ ုသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ��ူလွဲု�အီပ််ရေးသုံးာ လွဲနူ်းာအီာ� 
ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံး-ူ
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ရေးကျျာင်�်-

အီုမ်ာပု်�င်ရ်ှားှင်/် အီုမ်ာင်ာှ� အီာမာခွဲး -

အီလွဲ�ပ််-

အီခြားခွဲာ� -

ရေးကျျာင်�်-

အီသုံးကျ် အီာမာခွဲး -

အီလွဲ�ပ််

ရေးန်းက်ျရေးလွဲ��ုန်း�် -

ကျရေးလွဲ��ုန်း�်

အီခြားခွဲာ� -

ရေးကျျာင်�်-

ကျာ�အီာမာခွဲး -

အီလွဲ�ပ််-

အီခြားခွဲာ� -

အီလွဲ�ပ််-

ရေးရှားှ �ရေးန်း -

ကျရေးလွဲ��ုန်း�်

အီခြားခွဲာ� -

ရေးကျျာင်�်ပြီးပီ်� အီစီအီစဉ် -

အဆောရ�ကြိုက်�ီသိည်� ်နံ်ပိုါတွမ်ိုျာ�

အမိုည်် ��န််� မိိုတွ်ချျက််မိုျာ�

အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းတို့ငဲ် ်ရှားှာရေး�ဲ�ခြားခွဲင်�် မာလွဲု�ရေးစ�န်း ်ရေးအီာကျပ််းန်းးပ်းတို့မ်ာျာ�အီာ� လွဲကျလ်ွဲမ်ှာ�မီာသုံးည််ရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ်�်ာ�ပ်း။
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လွဲမူာ�ူုလွဲး�ရေး��ကျတို့်
လွဲမူာ�ူုလွဲး�ရေး��

(800) 772-1213 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.ssa.gov

ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ် ်ID ကျတို့မ်ာျာ�

နှု�င်င််းတို့စခ်ွဲ�ခွဲျင်�်စ၏ီ

Department of Motor Vehicles (ရေးမာာ်ရေးတို့ာ်ယ်ာဉ်ဌာာန်း) မာ ှ

��တို့ရ်ေးပ်�ပ်းသုံးည်။်

County of Hawai‘i 

(808) 961-2222 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www hawaiicounty gov/finance-state-id-gen-info

County of Maui 

(808) 270-7363 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ် 

www co maui hi us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

City & County of Honolulu 

(808) 532-7730 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www honolulu gov/csd/stateid html

County of Kaua‘i 

(808) 421-4242 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www honolulu gov/csd/vehicle

ဟာာဝုို�င်�ီ်ယ်ာဥ်ရေးမာာင်�်လွဲု�င်စ်င်မ်ာျာ�

သုံးင််န်ှု�င်င််းဝိုကျဘ်ာ�်ု�ကျက်ျု� သုံးာဲ��န်း်

County of Hawai‘i

(808) 961-2222 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.hawaiicounty.gov/finance-dl-general-info 

County of Maui 

(808) 270-7363 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

City & County of Honolulu 

(808) 532-7730 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www honolulu gov/csd/vehicle

County of Kaua‘i 

(808) 421-4242 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www honolulu gov/csd/vehicle

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ခ်ြား�စ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက်ပု်ို�င်�် ဆောက်ျာ်လးာ�ခြားချင်�်

အဆောရ�ကြိုက်�ီ စ်ာရွက်စ််ာတွမ်ို�မိုျာ� အစ်ာ��ု��ခြားချင်�်∆

ရေးမာဲ�စာ�င်�်နှငှ်် ်ရေးသုံးစာ�င်�်မာျာ�
State of Hawai‘i၊ Department of Public Health  

(ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည််န်းယ််၊ ခြားပ်ည််သုံးူက်ျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း) (808) 586-4533 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့်/

စ်ာရွက်စ််ာတွမ်ို� အစ်ာ��ု��ခြားပိုန််လည်ရ်ယ်ရူန်် ဆက်သ်ိယွ်ခ်ြားချင်�်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးပ်ျာကျ�်း��သုံးာဲ�ရေးသုံးာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခွဲု��ခွဲး�ရေးသုံးာ အီရေး��ကြိုကျ�ီစာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ�ကျု� ခြားပ်န်းလ်ွဲည်အ်ီစာ��ု��ခြားခွဲင်�်သုံးည် ်တို့စဦ်း�တို့ရေးယ်ာကျ ်နှငှ််/် 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်၄င်�်တို့ု�၏် မုာသုံးာ�စ�မာျာ�အီတို့ကဲျ ်စနု်းရ်ေးခွဲ်မာတုို့စ�်ပ််ခြား�စပ််းသုံးည်။်  ရေးအီာကျပ််းတို့ု�သ်ုံးည် ်ရေးပ်ျာကျ�်း�� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခွဲု��ခွဲး�ရေးသုံးာ စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ� ခြားပ်န်းလ်ွဲည်�်ယ်နူှု�င်�်န်း ်�ကျ်

သုံးယဲ်န်ှု�င်သ်ုံးည်် ်အီခွဲျကျအ်ီလွဲကျမ်ာျာ� ခြား�စပ််းသုံးည်။် အဲီန်းလ်ွဲု�င်�်မာတှို့�င်် ်ကြာကျည််ရု်ှုုံး�န်း ်https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-document-replacement/.

ရေးအီာကျတ်ို့ငဲ် ်ရေး�ာ်ခြားပ်�ာ�ရေးသုံးာ အီ�ဲ��အီစည်�်မာျာ�ကျု� အဲီန်းလ်ွဲု�င်�်မာ ှ�ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။် အီကျယ်၍် ကျနဲ်းပ််ျးတို့ာ မာ�နှု�င်ပ််းကျ ခြားပ်ည်သ်ုံးူစ်ာကြာကျည််တ်ို့ု�ကျမ်ာျာ�နှငှ်် ်အီခြားခွဲာ�ရေးအီေျင်စ်မီာျာ�ကျ 

ကျနဲ်းပ််ျးတို့ာမာျာ�ကျု� အီမာျာ�ခြားပ်ည်သ်ုံးမူာျာ� အီသုံးး��ခြားပ်�နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ခ်ြားပ်င်�်င်လ်ွဲု�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားခွဲာ�စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ� ပ်းဝိုင်�်န်း ်အီကြာကျးခြားပ်�လွဲု�ပ်းကျ ရေးကျျ�ဇူူ�ခြားပ်�၍ HawaiiEMA@hawaii.govကျု� အီ�ီရေးမာ�လွဲပု််�န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

သုံးတို့ခုြားပ်��န်း ်- ရေးအီာကျတ်ို့ငဲ် ်ရေး�ာ်ခြားပ်�ာ�ရေးသုံးာ စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�တို့ခွဲျု��ကျု� ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ရ်ေးတို့ာင်�်ခွဲးခြားခွဲင်�်အီတို့ကဲျ ်ကျ�န်းက်ျျစ�ုတို့က်ျျသုံးင််န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်
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ဘာဏ်ရ်ေးင်ရဲှားှင်�်တို့မာ်�မာျာ�

သုံးင်၏် ဘာဏ္ဍာာရေး��အီ�ဲ��အီစည်�်ကျု� �ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) (�ယ်�်�ယ် ်အီာမာခွဲးအီပ််ရေးင် ဲရေးကျာ်ပု်�ရေး��ရှားငှ်�်) မာ ှအီ�ကျအ်ီသုံးယဲ််

��န်း ်(877) 275-3342 သုံးု� ် ရေးခွဲ်�ု�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.fdic.gov

EBT Cards (ခြားပ်ည်သ်ုံးူဝ်ိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာကုျတို့မ်ာျာ�)
State of Hawai‘i, Department of Human Services (ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ် ်လွဲ�ူ�ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာဌုာာန်း)

(808) 643-1643 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

ATMနှငှ်် ်Debit ရေးင်ကဲြိုကျ�ုရှားငှ်�်ကျတို့မ်ာျာ�

သုံးင်၏် ဘာဏ္ဍာာရေး��အီ�ဲ��အီစည်�်ကျု� �ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့်

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) (�ယ်�်�ယ် ်အီာမာခွဲးအီပ််ရေးင် ဲရေးကျာ်ပု်�ရေး��ရှားငှ်�်) မာ ှအီ�ကျအ်ီသုံးယဲ််

��န်း ်(877) 275-3342 သုံးု� ် ရေးခွဲ်�ု�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.fdic.gov  

Medicare ကျတို့မ်ာျာ�
Social Security Administration (လွဲမူာ�ူုလွဲး�ရေး��စမီားဌာာန်း)

(800) 772-1213 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www.socialsecurity.gov/medicarecard

Medicaid ရေး�ာကျပ််းမ်ာကုျတို့မ်ာျာ�
State of Hawai‘i, Department of Human Services၊ Med-Quest (ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ် ်လွဲ�ူ�ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာဌုာာန်း၊ 

Med-Quest) www.humanservices.hawaii.gov သုံးု�သ်ုံးာဲ�ပြီးပီ်�  ည်ာဘာကျရ်ှားှု “MEDQUEST (MQD)” ကျု�နှှပ်ု်ပ်း။

ကျယဲ်ရ်ေး��မာတှို့တ်ို့မ်ာ�မာျာ�
State of Hawai‘i၊ Department of Public Health (ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ်၊် ခြားပ်ည်သ်ုံးူက်ျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း)  

(808) 586-4665 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့်

�ာသုံးကျပ််န်းရ်ေးန်း�ု�င်ခ်ွဲငဲ်် ်"Green" ကျတို့်

U.S. Citizenship and Immigration Services (အီရေးမာ�ုကျန်း ်နှု�င်င််းသုံးာ�နှငှ်် ်လွဲဝူိုင်မ်ာကုြိုကျ�ီကြာကျပ််ရေး�� ဝိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာ)ု

www.uscis.gov သုံးု� ် သုံးာဲ�ပြီးပီ်�  Form I-90ကျု� ခြား�ည််သ်ုံးငဲ်�်ကျာ 

�ာသုံးကျပ််န်းရ်ေးန်း�ု�င်ခ်ွဲငဲ််က်ျတို့ ်အီစာ��ု��ခြားပ်န်း�်�န်း ်ခြားပ်�လွဲ�ပ််ပြီးပီ်� အီဲန်းလ်ွဲု�င်�်မာတှို့�င်် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ�ီရေးမာ�လွဲမ်ာတှို့�င်် ်�ု�င်ပု််� ်

ပ်း။ (800) 375-5283 သုံးု�ရ်ေးခွဲ်�ု�ပြီးပီ်� ရေးလွဲှာကျ�်ာ�မာအုီရေးခြားခွဲအီရေးန်းကျု� စစရ်ေး��ပ်း။

U.S. Military Records (အီရေးမာ�ုကျန်း ်စစဘ်ာကျ�်ု�င်�်ာ

မာတှို့တ်ို့မ်ာ�မာျာ�)

National Archives and Records Administration (အီမာျု��သုံးာ�ရေးမာာ်ကျနဲ်း�်နှငှ်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ� စမီားဌာာန်း)

(866) 272-6272 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www archives gov/contact

U.S. Military ID Cards (အီရေးမာ�ုကျန်း ်စစဘ်ာကျ�်ု�င်�်ာ ID 

ကျတို့)်

Common Access Cards (CAC) (စစဘ်ာကျ�်ု�င်�်ာ တို့ာဝိုန်း�်မ်ာ�ရေး�ာင်�်�ကျတို့မ်ာျာ�)အီတို့ကဲျ ်

www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac  

မာှီခွဲု� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ် တို့ာဝိုန်းမ်ာ ှအီန်းာ�ယ်�ူာ�ရေးသုံးာ စစဘ်ာကျ�်ု�င်�်ာကျတို့မ်ာျာ�အီတို့ကဲျ ် 

www cac mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

U.S. Passports (အီရေးမာ�ုကျန်း ်နှု�င်င််းကျ�ူလွဲကျမ်ာတှို့)်

U.S. Department of State Passport Services၊ Consular Lost/Stole (အီရေးမာ�ုကျန်း ်နှု�င်င််းကျ�ူလွဲကျမ်ာတှို့ဝ်ိုန်းရ်ေး�ာင်မ်ာု

ဌာာန်း၊ ရေးကျာင်စ်စဝ်ိုန်း ်ရေးပ်ျာကျ�်း��/ ခွဲု��ယ်)ူ 

Pasport Section (202) 955-0430 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်(877) 487-2778 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့်

www travel state gov/content/travel/en/passports/have-passport/lost-stolen html

အီပ််ရေးင်လဲွဲျု� � ဝိုကှျရ်ေးသုံးာမ်ာျာ� သုံးင်၏် ဘာဏ္ဍာာရေး��အီ�ဲ��အီစည်�်ကျု� �ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း်

စ်ာရွက်စ််ာတွမ်ို� အစ်ာ��ု��ခြားပိုန််လည်ရ်ယ်ရူန်် ဆက်သ်ိယွ်ခ်ြားချင်�်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးကျျာ်လွဲာှ�ခြားခွဲင်�်  |  20



အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့မ်ာျာ�

��တို့ရ်ေးပ်�သုံးည်် ်အီ�ဲ��အီစည်�်ကျု� �ကျသ်ုံးယဲ်�်န်း ် 

သုံးင််တ်ို့ငဲ်ရ်ှားှုသုံးည်် ်အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့မ်ာျာ�အီာ�လွဲး��ကျု� မာ

မာတှို့မု်ာပ်းကျ အီဓုာကျကျျသုံးည်် ်အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျ 

တို့ဗ်ီျးရုှုုံး�မာျာ�မာ ှအီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့စ်ာ�င်�်ကျု� ရေးတို့ာင်�်ခွဲးပ်း။ 

American Express

(800) 992-3404 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www home americanexpress com

Discover

(800) 347-2683 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www discover com/credit-cards/help-center

Master Card

(800) 622-7747 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www mastercard com/cgi-bin/emergserv cgi

Visa  

(800) 847-2911 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www usa visa com

အီရေးမာ�ုကျန်း ်ရေးင်တဲို့ု�ကျစ်ာခွဲျ�ပ််စ�ရေး�ာင်�်ခြားခွဲင်�်
U.S. Department of Treasury 

(800) 722-2678 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www treasurydirect gov

အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့စ်ာ�င်�်မာျာ�
Equifax, Experian or TransUnion

(877) 322-8228 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်www annualcreditreport com

အီခွဲနဲ်းခ်ြားပ်န်းအ်ီမ်ာ�ခြားခွဲင်�်

Internal Revenue Service

(800) 829-1040 သုံးု�ရ်ေးခွဲ်�ု�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခွဲနဲ်းခ်ြားပ်န်းအ်ီမ်ာ�ခြားခွဲင်�်မုာတို့ာ း ရေးတို့ာင်�်ခွဲးလွဲာှကျု� 

www irs gov/pub/irs-pdf/f4506 pdf

�မ်ုာ�ခြားမာာ�လွဲကျ�်ပ််ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်တို့�ာ�ဝိုင်ပ််တို့သ်ုံးကျခ်ြားခွဲင်�် 

လွဲကျမ်ာတှို့မ်ာျာ�

State of Hawai‘i၊ Department of Public Health (ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ်၊် ခြားပ်ည်သ်ုံးူက်ျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း)  

(808) 586-4665 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်health.hawaii.gov/vitalrecords

အီလွဲဲ�သုံးး��စာ�ခြားပ်�မာအုီာ� သုံးတို့ရုေးပ်�ခြားခွဲင်�် (အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့ ်

ပု်တို့ခ်ြားခွဲင်�်)

အီလွဲဲ�သုံးး��စာ�ခြားပ်�မာအုီာ� သုံးတို့ရုေးပ်�ခြားခွဲင်�် (အီရေးကြွကျ�ဝိုယ်က်ျတို့ ်ပု်တို့ခ်ြားခွဲင်�်)

အီလွဲဲ�သုံးး��စာ�ခြားပ်�မာအုီာ� သုံးတို့ရုေးပ်�ခြားခွဲင်�် (877) 438-4338: ခွဲု��ယ်ခူွဲး�မာအုီာ� အီကျအူီည်ရီေးပ်�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်Federal 

Trade Commission (FTC) (�ယ်�်�ယ် ်ကျ�န်းသ်ုံးယဲ်မ်ာရုေးကျာ်မာရှားငှ်)် အီာ� www.ftc.gov မာ ှ�ကျသ်ုံးယဲ်ပ််း။

Federal Employee ID (Smart) Cards  
(�ယ်�်�ယ်ဝ်ိုန်း�်မ်ာ�ကျတို့)်

�ု�စမာတို့က်ျတို့က်ျု� ��တို့ရ်ေးပ်�သုံးည်် ်�ယ်�်�ယ်ရ်ေးအီေျင်စ်မီာ ှအီစာ��ု��ခြားပ်န်းရ်ေးပ်�ပ်းလွဲမုာ််မာည်။်

တို့�ာ�ဝိုင်က်ျာဲရှားှင်�်ခြားခွဲင်�်လွဲကျမ်ာတှို့်

တို့�ာ�ရှုုံးး� �မာ ှလွဲကျ�်ပ််ခြားခွဲင်�်အီ�း��သုံးတို့သ်ုံးာဲ�ရေးကြာကျာင်�် အီသုံးအုီမာတှို့ခ်ြားပ်�သုံးည်် ်တို့�ာ�ဝိုင်စ်ာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�ခြား�စသ်ုံးည်။် ၄င်�်

တို့ငဲ် ်ကျာဲရှားငှ်�်ရေးကြာကျာင်�် အီရေးသုံး�စတုို့ပ််းဝိုင်ပ််းသုံးည်။်

www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts သုံးု�သ်ုံးာဲ�ပြီးပီ်� ဟာာဝုို�င်�ီ်ရှားှု Family Courts မာျာ�ကျု� ကြာကျည််န်ှု�င််

ပ်းသုံးည်။် ရှားငှ်�်ခွဲငဲ််ရ်ေးပ်�သုံးည်် ်တို့�ာ�ရှုုံးး� �ကျု� �ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်ပ််းသုံးည်။်

ကျာဲရှားငှ်�်စာခွဲျ�ပ််မာျာ�

ကျာဲရှားငှ်�်စာခွဲျ�ပ််မာျာ�သုံးည် ်ကျာဲရှားှင်�်ခြား�စရ်ေးကြာကျာင်�်ကျု� ရေး�ာ်ခြားပ်ခြားခွဲင်�်သုံးာခြား�စပ်ြီးပီ်� တို့�ာ�ဝိုင်က်ျာဲရှားငှ်�်ရေးကြာကျာင်�်တို့ငဲ် ်ပ်းရှားှုသုံးည်် ်

အီခွဲျကျအ်ီလွဲကျမ်ာျာ�အီာ�လွဲး��ကျု� ရေး�ာ်ခြားပ်�ာ�ခြားခွဲင်�် မာဟာ�တို့ရ်ေးပ်။

ဇူူလွဲု�င် ်1951 ခွဲ�နှစှ ်– �ဇီူင်ဘ်ာာ 2002 ခွဲ�နှစှ ်မာတှို့တ်ို့မ်ာ�မာျာ�အီတို့ကဲျ:်

State of Hawai‘i, Department of Public Health (ဟာာဝုို�င်�ီ်ခြားပ်ည်န််းယ်၊် ခြားပ်ည်သ်ုံးူက်ျျန်း�်မာာရေး��ဌာာန်း)  

(808) 586-4533 သုံးု�မ်ာဟာ�တို့/်

ဇူန်းန််းဝိုး�ီလွဲ 2003 ခွဲ�နှစှ ်မာ ှ- ကျာဲရှားငှ်�်မာ ုမာတှို့တ်ို့မ်ာ�မာျာ�ကျု� 

ခွဲရုှုုံး�င်�်ာ�ကျစတ်ို့�ာ�ရှုုံးး� �မာသှုံးာ �နှု�င်ပ််းသုံးည်။် www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

စ်ာရွက်စ််ာတွမ်ို� အစ်ာ��ု��ခြားပိုန််လည်ရ်ယ်ရူန်် ဆက်သ်ိယွ်ခ်ြားချင်�်
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အဆောရ�ဆောပို်အဆောခြားချအဆောန် ပြီးပီို�လှင်ပ်ြီးပီို�ချျင်�် ∂

• ဦး��း��အီရေးန်းခြား�င်် ်သုံးင်�်ခုွဲု�ကျ�်ဏ်�်ာ �မာ� စစရ်ေး��ပ်း။ တို့စခ်ွဲးတို့စ�်းတို့ငဲ် ်ရှားှင်က်ျျန်း်

သုံးအူီမာျာ�စ�ကျ န်းာ�ီရေးပ်းင်�်မာျာ�စာဲ ကြာကျာသုံးည်အ်ီ� ုမုာမုာတို့ငဲ် ်�ခုွဲု�ကျ�်ဏ်�်ာ��ာ�

သုံးည်က်ျု� သုံးတို့မုာခြားပ်�မုာတို့တို့က်ြာကျပ်း။

• �ခုွဲု�ကျ�်ဏ်�်ာ�ရေးကြာကျာင်�် သုံးတို့�ုာ�မာုပ်းကျ တို့ခြားခွဲာ�အီလွဲ�ပ််မာျာ� မာလွဲ�ပ််ခွဲင် ်အီ�င်�်း�� 

ရေး��ကျ�သုံးမာ ုခွဲးယ်ပူ်း။

• အီကျယ်၍် စတုို့ခ်ွဲျ�ရေးသုံးာ ရေးန်း�ာကျု� ရှားှာရေး�ဲ�န်းလ်ွဲု�အီပ််ပ်းကျ ၄င်�်ကျု� ရေးန်းာကျမ်ာ ှလွဲ�ပ််နှု�င််

ပ်းသုံးည်။်

• သုံးင််မု်ာသုံးာ�စ�ဝိုင် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်သုံးင််သ်ုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်အီာ� သုံးင်မ်ာည်သ်ုံးည််ရ်ေးန်း�ာတို့ငဲ်ရ်ှားှု

ရေးန်းသုံးည်၊် သုံးင််�်း မာည်သ်ုံးု��်ကျသ်ုံးယဲ်န်ှု�င်သ်ုံးည်က်ျု� အီသုံးရုေးပ်�ခြား�စရ်ေးအီာင်ရ်ေးပ်��ာ�ပ်း။

• သုံးင််မ်ာတှို့ပ််း�တို့င်န်ှငှ်် ်အီခြားခွဲာ�လွဲု�အီပ််သုံးည်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ�ခြား�စသ်ုံးည်် ်အီာမာခွဲး၊ ဘာဏ််

စာအီ�ပ််၊ ပု်�င်�်ု�င်မ်ာစုာ�ဲကျန်ှငှ်် ်ရေး��မာတှို့တ်ို့မ်ာ�မာျာ�ကျု� လွဲး�ခြားခွဲး�ရေးအီာင်�်ာ�ပ်း။

သိင်သ်ိည် ်ဟာာရီက်န်ု်�၊ ဆောရကြိုက်�ီခြားချင်�်က်��သို� �ဆောသိာ သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်မ်ိုျာ� သို� �မိုဟာ�တွ ်

အကြားက်မ်ို��က်တ်ွု�က်ခု်ျ�က်ခံ်ျရခြားချင်�်မိုျာ� သို� �မိုဟာ�တွ ်အခြားချာ�စ်တုွဒ်ါဏ််ရရန္တု�င်သ်ိည်� ်က်ာ�

တွု�က်ခ်ြားချင်�်က်��သို� �ဆောသိာ အဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�န္တငိ်� ်ကြားက်ံု ဆောတွွ� ချ��ရပိုါက် သိင်�်ခုုျ�က်ဒ်ါဏ််ရာရ

သိည်ခ်ြား�စ်ဆ်ောစ်၊ မိုရသိည်ခ်ြား�စ်ဆ်ောစ်၊ သိင်ခ်ျျစ်ရ်သိကူ်ု� ဆံ��ရံုိုး�ရသိည်ခ်ြား�စ်ဆ်ောစ်၊ မိုဆံ��ရံုိုး�သိည််

ခြား�စ်ဆ်ောစ် သိင်�တ်ွစ်က််ု�ယ်ရ်ည်စ််ာအတွကွ်ဆ်ောတွာ� သိက်ဆ်ောရာက်မု်ို ရုိှိန္တု�င်ပ်ိုါသိည်။် သိင်သ်ိည် ်

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်အခြားချာ�စ်တုွဒ်ါဏ််ရာရနု်င်သ်ိည်� ်အဆောခြားချအဆောန်တွစ်ခ်ျ�ချ�

က်ု� ကြားက်ံု လု�က်ရ်ရံိုး�န္တငိ်� ်သိက်ဆ်ောရာက်မု်ို ရုိှိန္တု�င်ပ်ိုါသိည်။် သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်

အခြားချာ�စ်တုွဒ်ါဏ််ရာရန္တု�င်သ်ိည်� ်အဆောခြားချအဆောန်တွစ်ခ်ျ�ချ�က်ု� ကြားက်ံု ရပြီးပီို�ဆောန်ာက် ်စ်တုွ�ု်စ်�ီသိည်� ်

လက်ခဏ်ာမိုျာ�ခြားပိုသိည်မိ်ိုာ ပံို�မိိုန််ပိုင်ခ်ြား�စ်ပ်ြီးပီို� သိင်၏် ရိုး�ပ်ိုပုို�င်�်ဆု�င်ရ်ာန္တငိ်� ်စ်တုွပု်ို�င်�်ဆု�င်ရ်ာ 

က်ျန််�မိုာဆောရ�က်ု� ဆောစ်ာင်�က်ြားက်ည်�ရ်န်် အဆောရ�ကြိုက်�ီပိုါသိည်။်

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ခ်ြား�စ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက် ်စ်တုွ်

�ုစ်�ီမုိုမိုျာ�က်ု� တွံ� �ခြားပိုန််ခြားချင်�်မိုျာ� ∂

သိင်သ်ိည် ်စ်တုွပု်ို�င်�်ဆု�င်ရ်ာအရ-

• စု���ုမ်ာစတုို့မ်ာျာ�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေးကြာကျာကျ�ဲ်း � ခြားခွဲင်�်၊ 

• ဝိုမ်ာ�န်းည်�်စတုို့ခ်ြား�စရ်ေးပ်် ခြားခွဲင်�်၊ 

• အီကြာကျမ်ာ��ကျမ်ာမုာျာ� ကြာကျး��သုံးည််အ်ီခွဲး ရေး�းသုံး�ကဲျခ်ြားခွဲင်�်၊ 

• စတုို့�်ဏ်�်ာ�ရေးစသုံးည်် ်အီခြား�စအ်ီပ်ျကျမ်ာျာ�အီတို့ကဲျ ်သုံးင်တ်ို့တို့န်ှု�င်ခ်ြားခွဲင်�် မာရှားှုသုံးည််အ်ီခွဲး 
မုာမုာကျု�ယ်အ်ီခြားပ်စတ်ို့င်ခ်ြားခွဲင်�်၊ 

• အီ�ာအီာ�လွဲး��ကျု� စမ်ဲာ�နှု�င်သ်ုံးည်် ်သုံး�ူ�ရေးကျာင်�်ကျ�သ်ုံးု� ် ခွဲးစာ��ခြားခွဲင်�်၊ 

• အီာ�အီင်ခ်ြားပ်ည််ရ်ေးန်းခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီာ�အီင်က်ျ�န်းခ်ွဲမ်ာ�သုံးကျ�သ်ုံးု� ် ခွဲးစာ��ခြားခွဲင်�်။ 

• မာည်သ်ုံးည််က်ျစုစ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာည်သ်ုံးကူျု�မာှ ေရှုုံး�မာစု�ကျန်ှု�င်ဘ်ာ� အီ�ကျအ်ီသုံးယဲ်ခ်ြားပ်တို့ရ်ေးန်း
ခြားခွဲင်�်

• ရေးပ်ျာ်�ငှ်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ဝိုမ်ာ�န်းည်�်ခြားခွဲင်�်ကျု� မာခွဲးစာ�နှု�င်ဘ်ာ� ခွဲးစာ�ခွဲျကျမ်ာ�ရ်ေးန်းခြားခွဲင်�်။

သိင်�တ်ွငွ် ်ရိုး�ပ်ိုပုို�င်�်ဆု�င်ရ်ာ တွံ� �ခြားပိုန််မုိုအဆောန်န္တငိ်�-်

• ဗုီ�ကျရ်ေးအီာင််ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ဝိုမ်ာ�ရေးလွဲှာခြားခွဲင်�် 

• အီရေးကြာကျာင်�်အီ�င်�် မာရှားှုဘာ� ရေးခွဲးင်�်ကျု�ကျခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ကျု�ယ်လ်ွဲကျက်ျု�ကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�် 

• အီလွဲနဲ်းအ်ီကျွးစာ�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်လွဲး��ဝိုမာစာ�ခြားခွဲင်�် 

• ရေးခွဲွ��ကဲျမ်ာျာ�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခွဲျမ်ာ�တို့�န်းခ်ြားခွဲင်�် 

• ရေးခြားခွဲလွဲကျတ်ို့�န်းခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီရေးကြာကျာ�ဲ�ခြားခွဲင်�် 

• အီသုံးည်�်င်ယ်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်�တုို့လ်ွဲန်း ်လ်ွဲယဲ်ခ်ြားခွဲင်�် 

သိင်�တ်ွငွ် ်အခြားပိုုအမူိုပုို�င်�်ဆု�င်ရ်ာ တွံ� �ခြားပိုန််မုိုအဆောန်န္တငိ်� ်

• အီပ်ု်ရေးပ်ျာ်�န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်၊ နှစှန်ှစှပ်ြီးခွဲ�ုကျပ်ြီးခွဲ�ုကျ ်အီပ်ု်မာရေးပ်ျာ်ခြားခွဲင်�်၊ အီအီပ်ု်လွဲနဲ်းခ်ြားခွဲင်�် 
သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတုို့ရ်ေးခြား�ရေးလွဲှာ�်န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်

• သုံးင််စ်မ်ဲာ�အီင်န်ှငှ်် ်လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာအုီာ� သုံးသုုံးသုုံးာသုံးာ တို့ု��လွဲာခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်��တို့ယ််�တို့်
ခြားခွဲင်�်

• ဝိုမ်ာ�န်းည်�်ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာကြာကျာခွဲဏ်င်ု�ခြားခွဲင်�်

• အီ�ကျ၊် ရေး��လွဲပ်ု်၊ မာ�ူယ်စရ်ေး�� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ�ခွဲျကျခ်ြား�င်် ်ရေးသုံးာကျ�်
သုံးည််ရ်ေး��မာျာ�ကျု� စတုို့�ု်စ�ီမာ ုရေးခြားပ်ရေးပ်ျာကျရ်ေးစ�န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေးမာရ်ေးမာရ်ေးပ်ျာကျရ်ေးပ်ျာကျ်
ခြား�စရ်ေးစ�န်း ်အီသုံးး��ခြားပ်�ခြားခွဲင်�်

• ရေး�းသုံးရေးပ်းကျက်ျဲ�ခြားခွဲင်�်၊ �တို့�်တို့�်မုာခွဲးခြား�စခ်ြားခွဲင်�်နှငှ်် ်အီ�ာအီာ�လွဲး��အီတို့ကဲျ ်အီခြားခွဲာ�
သုံးမူာျာ�ကျု� အီခြားပ်စတ်ို့င်ခ်ြားခွဲင်�်

• အီကျအူီည်�ီယ်�ူန်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်သုံးတူို့စပ််း�ကျု� ကျညူ်�ီန်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်

• အီခွဲျုန်းအ်ီမာျာ�စ�တို့ငဲ် ်မုာမုာတို့စက်ျု�ယ်တ်ို့ည်�်သုံးာ ရေးန်းလွဲု�ပြီးပီ်� အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�နှငှ်် ်သုံး�ီသုံးန်း ်ရ်ေးန်း
လွဲု�ခြားခွဲင်�်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးကျျာ်လွဲာှ�ခြားခွဲင်�်  |  22



သိင်သ်ိည် ်သိင်၏် ဆောတွ�ွဆောချ်မုိုတွငွ် ်

ခြားပိုဿန်ာမိုျာ� ကြားက်ံု ရနု်င်ပ်ိုါသိည်။် ဥ်ပိုမိုာ- 

• အီရေးကြာကျာင်�်အီ�ာမာျာ�ကျု� မာတှို့မု်ာ�န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်

• ရှားှင်�်ရှားှင်�်လွဲင်�်လွဲင်�် ရေးတို့�ဲရေးခွဲ်�န်းန်ှငှ်် ်အီာရှုုံးး�စု�ကျ�်န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်

• စတုို့ရု်ှုုံးပ််ရေး��ဲခြားခွဲင်�်

• စု���ုမ်ာစတုို့မ်ာျာ�ခြားခွဲင်�်

• �း��ခြား�တို့ခ်ွဲျကျခ်ွဲျ�န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�် 

• အီခြား�စအ်ီပ်ျကျမ်ာျာ�ကျု� ခြားပ်န်းရ်ေးခြားပ်ာခြားပ်�န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ� ရေးခြားပ်ာခြားပ်သုံးည်က်ျု� 

န်းာ�ရေး�ာင်ရ်ေးပ်��န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ခြားခွဲင်�်

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက် ်အရက်၊် ဆောဆ�ဝါ�မိုျာ�န္တငိ်� ်မူို�ယ်စ်ဆ်ောဆ�မိုျာ� အသိံ��ခြားပိုု

ခြားချင်�်-Ω

• အီခွဲျု��သုံးမူာျာ�သုံးည် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်အီ�ကျ၊် ရေး��ဝိုး�မာျာ�နှငှ်် ်

မာ�ူယ်စရ်ေး��အီသုံးး��ခြားပ်�မာမုာျာ� မာျာ�လွဲာပ်းသုံးည်။် သုံးင််အ်ီရေးန်းနှငှ်် ်အီ�ကျန်ှငှ်် ်မာ�ူယ်စ်

ရေး��ဝိုး�မာျာ� သုံးး��စဲ�ခြားခွဲင်�်ကျ သုံးင််က်ျု� မာရေးကျာင်�်ရေးသုံးာ ခွဲးစာ�ခွဲျကျမ်ာ ှလွဲတဲို့ရ်ေးခြားမာာကျရ်ေးစ

ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတုို့�ု်စ�ီမာရုေးကြာကျာင်် ်ခြား�စသ်ုံးည်် ်ရေးဝို�န်းာမာျာ� (ဥပ်မာာ ရေးခွဲးင်�်ကျု�ကျခ်ြားခွဲင်�်၊ 

ကြွကျကျသ်ုံးာ�မာျာ� ရေးတို့ာင််တ်ို့င်�်ခြားခွဲင်�်)ကျု� သုံးကျသ်ုံးာရေးစသုံးည်ဟ်ာ� ခွဲးစာ��ရေးစနှု�င်ပ််းသုံးည်။်  

သုံးု�ရ်ေးသုံးာ် ရေး�ရှားှည်တ်ို့ငဲ် ်၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်ဤအီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�ကျု� ပု်��ု��ရေးစပ်းသုံးည်။် 

အီဘာယ်ရ်ေးကြာကျာင််�်ု�ရေးသုံးာ် ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်အီပ်ု်စကျခ်ြားခွဲင်�်စကျဝ်ိုန်း�်ကျု� ပ်ျကျစ်�ီရေးစခြားခွဲင်�်၊ 

ကျျန်း�်မာာရေး��ခြားပ်ဿန်းာမာျာ� ခြား�စရ်ေးစခြားခွဲင်�်၊ �ကျ�်းရေး��ပ်ျကျခ်ြားပ်ာ�ရေးစခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်ရေး��စဲ�သုံး

ည််ခ်ြားပ်ဿန်းာမာျာ� ခြား�စရ်ေးစခြားခွဲင်�်ရေးကြာကျာင်် ်ခြား�စပ််းသုံးည်။်
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သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်စ်တုွဒ်ါဏ််ရာရ�ွယ်အ်ဆောခြားချအဆောန်ပြီးပီို�ဆောန်ာက် ်က်ဆောလ�မိုျာ�တွငွ် ်ဆောတွွ�ရတွတွသ်ိည်� ်တွံ� �ခြားပိုန််မုိုမိုျာ� ∂

• လွဲငူ်ယ်မ်ာျာ�သုံးည် ်လွဲကူြိုကျ�ီမာျာ�နှငှ်် ်မာတို့ဘူာ� စတုို့�်ဏ်�်ာမာျာ�ကျု� ကျဲ�ခြားပ်ာ�စာဲ တို့း� ်ခြားပ်န်းတ်ို့တို့ပ််းသုံးည်။် တို့ခွဲျု� �ကျ ခွဲျကျခ်ွဲျင်�် တို့း� ်ခြားပ်န်းပ််းသုံးည်။် တို့ခွဲျု� �ကျ ရေးန်းာကျပု််�င်�်အီခွဲးတို့ငဲ်မ်ာ ှသုံးတူို့ု�တ်ို့ငဲ် ်

ခွဲကျခ်ွဲ�ရေးသုံးာ အီခွဲျုန်းရ်ှားှုခွဲ�ရ်ေးကြာကျာင်�် ခြားပ်သုံးတို့တို့ပ််းသုံးည်။်

• ရေးမာ�ဲစမာ ှ၂နှစှအ်ီ�ဲယ်က်ျရေးလွဲ�မာျာ�သုံးည် ်စတုို့�်ဏ်�်ာခြား�စရ်ေးန်းရေးကြာကျာင်�်ကျု� န်းာ�မာလွဲည်က်ြာကျရေးသုံးာ်လွဲည်�် ၄င်�်တို့ု�က်ျု� ခြားပ်�စ�ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျရ်ေးန်းသုံးကူျ မာရေးပ်ျာ်�ငှ်သ်ုံးည်က်ျု� ခွဲးစာ�တို့တို့က်ြာကျပ်းသုံးည်။် 

၄င်�်တို့ု�က်ျု� ခြားပ်�စ�ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျရ်ေးန်းရေးသုံးာသုံးမူာျာ�ကျ�သ်ုံးု� ် ခွဲးစာ�ခွဲျကျက်ျု� ခြားပ်သုံးခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီရေးကြာကျာင်�်အီ�င်�်မာရှားှု င်ု�ခြားခွဲင်�်၊ လွဲမူာျာ�မာ ှရေးရှားာှင်�်ယ်ခ်ြားခွဲင်�်၊ အီရှုုံး�ပ််မာျာ� မာရေး�ာခ်ြားခွဲင်�်ကျ�သ်ုံးု�ရ်ေးသုံးာ 

အီခြားခွဲာ�ပ်း�စးမာျာ�နှငှ်် ်ခြားပ်သုံးတို့တို့ပ််းသုံးည်။်

• ၃-၅နှစှအ်ီ�ဲယ်က်ျရေးလွဲ�မာျာ�သုံးည် ်စတုို့�်ဏ်�်ာ၏ ရေးန်းာကျ�်ကျတ်ို့ဲ�ကျု� န်းာ�လွဲည်က်ြာကျပ်းသုံးည်။် ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်အီရေးခြားပ်ာင်�်အီလွဲ�နှငှ်် ်�း��ရုှုုံးး�မာကုြာကျာ� ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ညှ််နုှုငု်�်�န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�တို့တို့က်ြာကျ

ပ်းသုံးည်။် ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်၄င်�်တို့ု�န််းာ�ရှားှု လွဲကူြိုကျ�ီမာျာ�ကျု� မာှီခွဲု�ပြီးပီ်� လွဲကူြိုကျ�ီမာျာ�မာ ှ၄င်�်တို့ု�အ်ီာ� သုံးကျသ်ုံးာရေးအီာင် ်လွဲ�ပ််ရေးပ်��န်း ်�နှဒရှားှုကြာကျပ်းသုံးည်။်

• ၆-၁၀နှစှအ်ီ�ဲယ် ်ကျရေးလွဲ�မာျာ�သုံးည် ်ရေးကျျာင်�်သုံးာဲ��မာည်က်ျု� ရေးကြာကျာကျ�ဲ်း � ကြာကျပြီးပီ်� သုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်မာျာ�နှငှ်် ်အီခွဲျုန်းမ်ာခြား��န်း�်လွဲု�ကြာကျရေးတို့ာပ််း။ ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်အီာရှုုံးး�စု�ကျ�်ခွဲကျခ်ွဲ�ပြီးပီ်� ရေးကျျာင်�်စာ

ကျု�လွဲည်�် လွဲု�ကျန်ှု�င်မ်ာည်မ်ာဟာ�တို့ပ််း။ တို့ခွဲျု� �သုံးည် ်အီရေးကြာကျာင်�်အီ�င်�် မာရှားှုဘာ� ရေးသုံးာင်�်ကျျန်း�်တို့တို့လ်ွဲာကြာကျပ်းသုံးည်။် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်၄င်�်တို့ု�၏် အီသုံးကျန်ှငှ််မ်ာလွဲု�ကျ ်မုာဘာမာျာ�နှငှ်် ်ခြားပ်�စ�ရေးစာင်််

ရေးရှားာှကျသ်ုံးမူာျာ�ကျု� �မာင်�်ခွဲဲး�ရေးကျွ��န်း၊် အီဝိုတို့အ်ီစာ�လွဲ�ရေးပ်��န်း ်ခြားပ်�မာတူို့တို့က်ြာကျပ်းသုံးည်။်

• ၁၁-၁၉နှစှက်ြာကျာ� လွဲငူ်ယ်မ်ာျာ�သုံးည် ်�ဲး� ပြီး�ု����အီ�ဲယ်ခ်ြား�စခ်ြားခွဲင်�်ရေးကြာကျာင်် ်ရှုုံး�ပ််ပု်�င်�်�ု�င်�်ာနှငှ်် ်စတုို့ပု််�င်�်�ု�င်�်ာ ရေးခြားပ်ာင်�်လွဲ�မာမုာျာ�စာဲကျု� �င်�်ု�င်က်ြာကျ�ပ်းသုံးည်။် �ု�ရ်ေးကြာကျာင်် ်၄င်�်တို့ု�အ်ီတို့ကဲျ ်

စတုို့�်ဏ်�်ာမာျာ�ကျု� ရေးကျျာ်လွဲာှ��န်းခ်ွဲကျခ်ွဲ�တို့တို့က်ြာကျပ်းသုံးည်။် အီ�ဲယ်ရ်ေး�ာကျပ်ြီးပီ်�သုံးာ� လွဲငူ်ယ်မ်ာျာ�သုံးည် ်ကျု�ယ်တ်ို့ု�င် ်�းမာမှာဟာ�တို့ ်ခြားပ်�စ�ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံးမူာျာ�ကျု� ၄င်�်တို့ု�၏် တို့း� ်ခြားပ်န်းမ်ာမုာျာ�

နှငှ်် ်ပ်တို့သ်ုံးကျ၍် လွဲကျမ်ာခွဲးလွဲု�ကြာကျပ်း။ ပ်း�မာနှ်းအ်ီတို့ု�င်�် 'အီ�င်ရ်ေးခြားပ်ပ်းတို့ယ်'် ဟာ� တို့း� ်ခြားပ်န်းခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာရေးပ်ျာ်�ငှ်သ်ုံးည််အ်ီခွဲး တို့တုို့တ်ို့တုို့ရ်ေးန်းတို့တို့က်ြာကျပ်းသုံးည်။် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ကျု�ယ်လ်ွဲကျ်

ကျု�ကျခ်ွဲ�သုံးည်ဟ်ာ� တို့း� ်ခြားပ်န်းပ််းလွဲမုာ််မာည်။် အီဘာယ်ရ်ေးကြာကျာင််�်ု�ရေးသုံးာ် စတုို့ပု််�င်�်�ု�င်�်ာ �ခုွဲု�ကျမ်ာမုာျာ�ကျု� ရေး�ရေး��ာ�ာ မာသုံးကုြာကျရေးသုံးာရေးကြာကျာင်် ်ခြား�စပ််းသုံးည်။် တို့ခွဲျု� �သုံးည် ်အီမ်ုာ/ ရေးကျျာင်�်တို့ငဲ် ်

အီတို့ု�ကျအ်ီခွဲးခြားပ်�လွဲာပြီးပီ်� မာည်သ်ုံးု�ရ်ေးသုံးာ စည်�်ကျမာ်�တို့င်�်ကျျပ််မာ ုသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီ�ပ််ခွဲျ�ပ််မာမုာျာ�ကျု�မာ�ု� ခွဲ�ခွဲးလွဲာပ်းသုံးည်။် ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်အီ�ကျရ်ေးသုံးာကျခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေး��သုံးး��ခြားခွဲင်�်ကျ�သ်ုံးု� ်

ရေးသုံးာ အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�သုံးည်် ်အီခြားပ်�အီမာမူာျာ�ကျု� လွဲ�ပ််ရေး�ာင်လ်ွဲာကြာကျပ်းသုံးည်။်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးကျျာ်လွဲာှ�ခြားခွဲင်�်  |   24



မုိုမုိုက်ု�ယ်က််ု� က်ညူ်ဆီော�ာက်ပံ်ို�ခြားချင်�်

စ်တုွ�ု်စ်�ီမုို သိက်သ်ိာဆောစ်ရန်် လက်ဆ်ောတွွ�က်ျသိည်� ်န်ည်�်လမ်ို�မိုျာ� ◊

ဤစ်တုွ�ု်စ်�ီမုို သိက်သ်ိာဆောစ်သိည်� ်န်ည်�်လမ်ို�မိုျာ�သိည် ်လအူမိုျာ�စ်�အတွကွ် ်အလ�ပ်ိုခြား�စ််

န္တု�င်ပ်ိုါသိည်။် သိင်န်္တငိ်� ်သိင်�ဆ်ောတွာ်သိည်� ်န်ည်�်လမ်ို�တွစ်ခ်ျ�က်ု� ခြားပိုုလ�ပ်ိုန္တု�င်ပ်ိုါသိည်။်

• သုံးင်ခ်ွဲးစာ�ရေးန်း�သုံးည်က်ျု� န်းာ�လွဲည်ပ်ြီးပီ်� လွဲကျခ်ွဲးနှု�င်ရ်ေးသုံးာသုံးမူာျာ�နှငှ်် ်စကျာ�ရေးခြားပ်ာပ်း။ ဤ

အီခြား�စအ်ီပ်ျကျသ်ုံးည် ်သုံးင််အ်ီာ� မာည်သ်ုံးု� ် သုံးကျရ်ေး�ာကျမ်ာ ုခြား�စရ်ေးစသုံးည်က်ျု� ယ်း�ကြာကျည််

�ရေးသုံးာ သုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်၊ မုာသုံးာ�စ�ဝိုင် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ဘာာသုံးာရေး��ပ်�ေုု�လွဲမ်ာျာ�နှငှ်် ်�ကျ်

သုံးယဲ်ရ်ေးခြားပ်ာ�ု�ပ်း။ သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီခြားခွဲာ�စတုို့�်ဏ်�်��ဲယ် ်

အီခြား�စအ်ီပ်ျကျမ်ာျာ�မာ ှရှားငှ်က်ျျန်းသ်ုံးမူာျာ�နှငှ်် ်�ကျသ်ုံးယဲ်ပ်ြီးပီ်� မုာမုာအီရေးတို့ဲ�အီကြာကျး�ကျု� မာှရေးဝို

ပ်း။

• ခွဲနှာာကျု�ယ်လ်ွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ�သုံးည် ်စတုို့�ု်စ�ီမာ ုရေးဟာာ်မာ�န်း�်မာျာ� စ�ပ်း�လွဲာခြားခွဲင်�်ကျု� သုံးကျသ်ုံးာ

ရေးစပ်းသုံးည်။် တို့စ�်ကျလ်ွဲှင် ်ရေးလွဲက်ျျင််ခ်ွဲန်း�် တို့စက်ြိုကျမ်ုာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်တို့စရ်ေးန်းတ်ို့ာအီတို့ငဲ်�် 

မာကြာကျာခွဲဏ် လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာ ုအီရေးသုံး�စာ�မာျာ� ခြားပ်�လွဲ�ပ််ပ်း။ အီရေးလွဲ�အီပ်င်မ်ာျာ� မာမာမုာရေးစ�န်း ်

သုံးတို့ခုြားပ်�ပ်း။ သုံးင််ခ်ွဲနှာာကျု�ယ်တ်ို့ငဲ် ်အီ��ီန်းယ်လ်ွဲင်ရ်ေးဟာာ်မာ�န်း�်မာျာ� မာျာ�လွဲာပ်းကျ သုံးင်််

ကြွကျကျသ်ုံးာ�မာျာ�ကျု� ပ်ျကျစ်�ီရေးစနှု�င်ပ််းသုံးည်။် ရေးလွဲက်ျျင််ခ်ွဲန်း�်လွဲ�ပ််�သုံးည်က်ျု� မာနှစှသ်ုံးကျ်

ပ်းကျ လွဲယဲ်က်ျရုူှုုံး��ရှားှင်�်သုံးည်် ်လွဲမ်ာ�ရေးလွဲှာကျခ်ြားခွဲင်�်၊ သုံးကျရ်ေးသုံးာင််သ်ုံးကျသ်ုံးာ အီရေးကြာကျာ

ရေးလွဲှာခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်တို့�ာ��ု�င်ခ်ြားခွဲင်�်မာျာ� ခြားပ်�လွဲ�ပ််နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• အီသုံးကျခ်ြားပ်င်�်ခြားပ်င်�်ရှားးှပ်း။ လွဲအူီမာျာ�စ�သုံးည် ်တို့စရ်ေးန်းတ်ို့ာအီတို့ငဲ်�် မာကြာကျာခွဲဏ် 

အီသုံးကျခ်ြားပ်င်�်ခြားပ်င်�် ရှားးှခြားခွဲင်�်မာ ှအီကျျု��ရေးကျျ�ဇူူ�မာျာ� �န်းငု်ပ််းသုံးည်။် အီသုံးကျခ်ြားပ်င်�်ခြားပ်င်�်

ရှားးှခြားခွဲင်�်သုံးည် ်ကျု�ယ်တ်ို့ငဲ်�်မာ ှစတုို့�ု်စ�ီမာမုာျာ�ကျု� ရှားှင်�်လွဲင်�်ရေးပ်�ပြီးပီ်� စတုို့က်ျု� တို့ည်ပ်ြီးင်မ်ုာရေးစ

ပ်းသုံးည်။် စတုို့အ်ီလွဲပ်ု်ရှားာှ�လွဲနဲ်းခ်ြားခွဲင်�်ကျု�လွဲည်�် သုံးကျသ်ုံးာရေးစပ်းသုံးည်။်

• သုံးခီွဲျင်�်န်းာ�ရေး�ာင်ပ််း။ သုံးခီွဲျင်�်သုံးည် ်သုံးင််ခ်ွဲနှာာကျု�ယ်က်ျု� သုံးဘာာဝိုအီတို့ု�င်�် ရေးခြားပ်ရေးလွဲျာ်

ရေးစပ်းသုံးည်။် သုံးင််အ်ီသုံးကျရ်ှားးှသုံးည်် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်နှလှွဲး��ခွဲ�န်းသ်ုံးည်် ်စည်�်ခွဲျကျန်ှငှ််အ်ီည် ီသုံးီ

ခွဲျင်�်�ဲင််�်ာ�နှု�င်ပ််းသုံးည်။် သုံးင််အ်ီတို့ကဲျ ်ရေးခြားပ်ရေးလွဲျာရ်ေးစသုံးည်် ်သုံးခီွဲျင်�်စာ�င်�်�န်းတ်ို့�ီ

�ာ�ပြီးပီ်� မာကြာကျာခွဲဏ် န်းာ�ရေး�ာင်ပ််း။

• သုံးင််�်� ် ခွဲနှာာကျု�ယ်က်ျု� အီာရှုုံးး�စု�ကျပ််း။ ရေးန်းစ်ဉ် အီပ်ု်ရေး��ဝိုဝိုအီပ်ု်ပြီးပီ်� အီန်းာ�ယ်ပူ်း။ ပု်တို့်

�ကျရ်ေးတို့မဲာာှ အီန်းာ�ယ်�ုူ� ် မာရေးမာပ််းနှငှ််။် အီာဟာာ�ခြားပ်ည််ဝ်ိုရေးအီာင် ်စာ�ရေးသုံးာကျပ်ြီးပီ်� ရေး�

မာျာ�မာျာ�ရေးသုံးာကျပ််း။ ကျ�င်�်၊ ရေး��လွဲပ်ု်န်း� ် အီ�ကျအ်ီလွဲနဲ်းအ်ီကျွးရေးသုံးာကျခ်ြားခွဲင်�်ကျု� 

ရေးရှားာှင်ပ််း။ စတုို့�ု်စ�ီရေးန်းခွဲျုန်းတ်ို့ငဲ် ်၄င်�်တို့ု�၏် အီာန်းသုုံးင်ပု််�ခြားပ်င်�်ရေးသုံးာရေးကြာကျာင်် ်အီနှာ�ာယ််

ခြား�စရ်ေးစပြီးပီ်� အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းရေးတို့ကဲျု� ပု်��ု��ရေးစနှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• သုံး�ုာ�ပြီးပီ်�သုံးာ� ရေးကျျာ်လွဲာှ�န်းည်�်မာျာ�ကျု� အီသုံးး��ခြားပ်�ပ်း။ ယ်ခွဲင်က်ျ ကျာ�တို့ု�ကျ်

မာ ုသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခွဲျစခ်ွဲင်�်သုံးမူာျာ� ရေးသုံး�း��ခြားခွဲင်�်ကျ�သ်ုံးု�ရ်ေးသုံးာ စတုို့�်ဏ်�်ာ�ရေးစသုံးည်် ်

အီခြား�စအ်ီပ်ျကျမ်ာျာ�ကျု� မာည်သ်ုံးု� ် ကျု�င်တ်ို့ယဲ်ရ်ေးခြား�ရှားငှ်�်ခွဲ�ပ််းသုံးန်းည်�်။ �ု�စဉ်ကျ မာည်သ်ုံး

ည််အ်ီခွဲျကျမ်ာျာ�ကျ အီကျအူီည်ခီြား�စရ်ေးစပ်းသုံးန်းည်�်။ (ဥပ်မာာ မုာသုံးာ�စ�နှငှ်် ်အီခွဲျုန်းက်ျ�န်း�်း��

ခြားခွဲင်�်၊ ရေး�ာကျပ််းက်ျညူ်သီုံးည်် ်ရေးတို့ဲ��း�ပ်ဲ�မာျာ�တို့ကျခ်ြားခွဲင်�်) ယ်ခွဲ�လွဲည်�် �ု�န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ�

ကျု� အီသုံးး��ခြားပ်�နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

25  |  သုံးင်၏် ‘OHANA အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�အီတို့ကဲျ ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်



သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက်Ω် 

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက် ်အရက် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်မူို�ယ်စ်ဆ်ောဆ�အသိံ��ခြားပိုုမုို မိုျာ�လာခြားချင်�် သို� �မိုဟာ�တွ ်၄င်�်ဆောကြားက်ာင်� ်ခြားပိုဿန်ာခြား�စ်လ်ာခြားချင်�်မိုျာ�ရုိှိပိုါက် ဆောလျာ�သိံ��ရန်် သို� �မိုဟာ�တွ ်
အသိံ��ခြားပိုုမုိုက်ု� �န်ု်�ချျုပ်ိုရန်် အက်အူည်ဆီောတွာင်�်ခံျခြားချင်�်က် အဆောရ�ကြိုက်�ီပိုါသိည်။်

• အီ�ကျ ်နှငှ််/် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး��အီသုံးး��ခြားပ်�မာကုျု� သုံးတို့�ုာ�ရေးစာင််က်ြာကျည််ပ််း။

• ��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ�ရေးသုံးာ ရေး��ဝိုး�မာျာ�နှငှ်် ်ရေး��စာမာလွဲု�ရေးသုံးာ ရေး��ဝိုး�မာျာ�ကျု� ညွှှန်းက်ြာကျာ��ာ�သုံးည််အ်ီတို့ု�င်�်သုံးာ အီသုံးး��ခြားပ်�ပ်း။

• အီာဟာာ�ခြားပ်ည််ဝ်ိုရေးအီာင် ်စာ�ပ်း။ အီပ်ု်ရေး��ဝိုဝိုအီပ်ု်ပ်း။ မုာသုံးာ�စ�နှငှ်် ်အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�၏ အီကျအူီည်ကီျု� �ယ်ပူ်း။

• စု���ုမ်ာစတုို့မ်ာျာ�ခြားခွဲင်�်၊ စတုို့က်ျျခြားခွဲင်�်၊ ကြွကျကျသ်ုံးာ�မာျာ�ရေးတို့ာင််တ်ို့င်�်ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်အီပ်ု်မာရေးပ်ျာ်ခြားခွဲင်�်တို့ု� ် သုံးကျသ်ုံးာ�န်းအ်ီတို့ကဲျ ်စတုို့ခ်ွဲျ�သုံးည််န််းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ�ကျု� ကျျန်း�်မာာရေး��ဝိုန်း�်မ်ာ�နှငှ်် ်တို့ု�င်ပ််င််
ပ်း။

 အက်ယ်၍် ယ်ချင်က်် အရက်၊် ဆောဆ�ဝါ� သို� �မိုဟာ�တွ ်မူို�ယ်စ်ဆ်ောဆ� သိံ��စ်ွ��ူ�ဆောသိာ ခြားပိုဿန်ာရုိှိပိုါက်

• ယ်ခွဲင်က်ျ အီ�ကျရ်ေးသုံးာကျခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး��သုံးး��ခြားခွဲင်�်ကျု� ရေးအီာင်ခ်ြားမာင်စ်ာဲ ခြား�တို့န်ှု�င်ခ်ွဲ�သ်ုံးမူာျာ�အီတို့ကဲျ ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်န်ှငှ်် ်ကြာကျး�ရေးတို့ဲ� ခြားခွဲင်�်ကျ ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ရ်ေးသုံးာကျ်
�န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခြားပ်န်းလ်ွဲည်အ်ီသုံးး��ခြားပ်��န်း ်�ုအီာ�တို့စခ်ွဲ� ခြား�စန်ှု�င်ပ််းသုံးည်။် �း�န်း�်းခွဲး ၄င်�်သုံးည် ်သုံးတူို့ု�က်ျု� ခြားပ်န်းလ်ွဲည်မ်ာသုံးး��ရေးစ�န်း ်ခွဲု�င်မ်ာာရေးသုံးာ ကျတို့ကုျဝိုတို့က်ျု� ခြား�စရ်ေးစပ်းသုံးည်။်  သုံးင်််
အီရေးတို့ဲ�အီကြာကျး�သုံးည် ်မာည်သ်ုံးု� ်ခြား�စရ်ေးစကျာမာ ူခြားပ်န်းလ်ွဲည်မ်ာသုံးး��ခြား�စ�်န်း ်သုံးတို့�ုာ�ပြီးပီ်� ရေး�ဲ�ခွဲျယ်�ု်� ် လွဲု�အီပ််ပ်းသုံးည်။်

• မာ�ူယ်စရ်ေး��အီလွဲဲ�သုံးး��မာမုာ ှ�ပ််န်းာ��န်း ်ရေး�ာကျပ််းက်ျညူ်သီုံးည်် ်ရေးတို့ဲ��း�ပ်ဲ�မာျာ�ကျု� မာျာ�မာျာ�တို့ကျပ််း။

• အီကျယ်၍် သုံးင်သ်ုံးည် ်သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်အ်ီကျျပ််အီတို့ည်�် ရေး��ဲရေးနှ�ဲမာကုျု� ခွဲးယ်ရူေးန်းပ်းကျ ရေး��ဲရေးနှ�ဲသုံးအူီာ� သုံးင်ယ််ခွဲင်က်ျ အီ�ကျန်ှငှ်် ်မာ�ူယ်စရ်ေး�� အီသုံးး��ခြားပ်�မာနုှငှ်် ်ပ်တို့သ်ုံးကျ်
ပြီးပီ်� ရေးခြားပ်ာခြားပ်ပ်း။

• သုံးင်သ်ုံးည် ်ပ်တို့ဝ်ိုန်း�်ကျျင်အ်ီ�ဲ��အီစည်�်မာ ှအီတို့င်�်အီကျျပ်် နှငှ်ခ်ွဲး�ပ်းကျ သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ဝ်ိုန်း�်မ်ာ�မာျာ�ကျု� န်း�ီစပ််�ာန်းယ်ခ်ွဲးရှားှု အီ�ကျ ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး��သုံးး��စဲ�မာ ု�ပ််န်းာ�
သုံးည်် ်အီသုံးင်�်အီ�ဲ�� ကျု� ညွှှန်းရ်ေးပ်��န်း ်ရေးခြားပ်ာခြားပ်ရေးစခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီသုံးင်�်အီ�ဲ��အီသုံးစ ်စ�စည်�်ရေးပ်��န်း ်အီကျအူီည်ရီေးတို့ာင်�်ခွဲးနှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• သုံးင် ်အီ�ကျ ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး�� အီသုံးး��ခြားပ်�မာမုာ ှရေးရှားာှင်ရ်ှားာှ�ခြားခွဲင်�်ကျု� ကျညူ်�ီန်း ်မုာသုံးာ�စ�နှငှ်် ်သုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်မာျာ�ကျု� ရေးခြားပ်ာခြားပ်နှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• သုံးင််တ်ို့ငဲ် ်12-Step sponsor သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာ�ူယ်စရ်ေး��အီသုံးး��ခြားပ်�မာ ုနှစှသ်ုံးမုာ််ရေး��ဲရေးနှ�ဲသုံး ူရှားှုပ်းကျ သုံးင််အ်ီရေးခြားခွဲအီရေးန်းကျု� သုံးတူို့ု�က်ျု� ရေးခြားပ်ာခြားပ်�ာ�ပ်း။

• ယ်ခွဲင် ်သုံးင်ရ်ေး��ခြား�တို့စ်ဉ်ကျ ခြားပ်န်းမ်ာသုံးး��ခြား�စရ်ေးအီာင် ်ကျညူ်ရီေးပ်�ခွဲ�သ်ုံးည်် ်အီရေး�ာကျအ်ီပ်းမ်ာျာ�ကျု� မာျာ�မာျာ�အီသုံးး��ခြားပ်�ပ်း။

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးကျျာ်လွဲာှ�ခြားခွဲင်�်  |  26



လငူ်ယ်မ်ိုျာ�က်ု� ဆော�ာက်ပံ်ို�က်ညူ်ခီြားချင်�် ∂

မုိုဘာမိုျာ�၊ ခြားပိုုစ်�ဆောစ်ာင်�ဆ်ောရိှိာက်သ်ိမူိုျာ�န္တငိ်� ်ဆရာမိုျာ�သိည် ်

က်ဆောလ�မိုျာ�က်ု� ခြားပိုန််လည်သ်ိက်သ်ိာလာဆောစ်ရန်် မိုည်သ်ို� �ဆော�ာက်ပံ်ို�က်ညူ်နီ္တု�င်သ်ိန်ည်�်။

• အီာရှုုံးး�စု�ကျ�်ာ�ပြီးပီ်� ေရှုုံး�တို့စု�ကျ ်န်းာ�ရေး�ာင်ရ်ေးပ်�ပ်း။

• သုံးတူို့ု�က်ျု� ရေးမာ�ခွဲနဲ်း�်ရေးမာ�ခွဲငဲ််ခ်ြားပ်�ပ်း။

• ကျရေးလွဲ�မာျာ�သုံးည် ်အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�ကျု� ကျညူ်ရီေးပ်�ခြားခွဲင်�်ခြား�င်် ်စတုို့�်ဏ်�်ာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�ကျု� ပု်�မုာ�ရေးကျာင်�်မာနဲ်းစ်ာဲ ရေးကျျာ်လွဲာှ�နှု�င်က်ြာကျပ်းသုံးည်။် �ု�

ကျ�သ်ုံးု�လ်ွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ�ကျု� အီာ�ရေးပ်�ပ်း။

• ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� မာရေးကျာင်�်သုံးည််က်ျစုစမာျာ� ခြား�စလ်ွဲာခြားခွဲင်�်အီတို့ကဲျ ်၄င်�်တို့ု�တ်ို့ငဲ် ်အီခြားပ်စမ်ာ

ရှားှုရေးကြာကျာင်�် သုံးပု်းရေးစ။

• အီကြာကျမ်ာ��ကျခ်ြားခွဲင်�်သုံးည် ်ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� ရေးကြာကျာကျလ်ွဲန်း ်ရ်ေးစပြီးပီ်� ရေးန်းာကျ�်ပ်် စတုို့်

�ဏ်�်ာမာျာ�ကျု� ခြား�စရ်ေးစနှု�င်ပ််းသုံးည်။်

• စးအီရေးန်းခြား�င်် ်မုာမုာကျု�ယ်က်ျု� ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျခ်ြားခွဲင်�်၊ ရေးန်းစ်ဉ်သုံးတို့မ်ာတှို့�်ာ�ရေးသုံးာ အီလွဲ�ပ််မာျာ� 

လွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�်၊ အီာဟာာ�ခြားပ်ည််စ်ာဲ စာ�ရေးသုံးာကျခ်ြားခွဲင်�်၊ အီပ်ု်ရေး��ဝိုဝိုအီပ်ု်ခြားခွဲင်�်၊ ရေးလွဲက်ျျင််ခ်ွဲန်း�်

လွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�်နှငှ်် ်စတုို့�ု်စ�ီမာ ုသုံးကျသ်ုံးာရေးစ�န်း ်အီသုံးကျခ်ြားပ်င်�်ခြားပ်င်�်ရှားးှခြားခွဲင်�်မာျာ� လွဲ�ပ််ခြားပ်ပ်း။

က်ဆောလ�မိုျာ�န္တငိ်� ်လငူ်ယ်မ်ိုျာ�အာ� သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်မ်ိုျာ�န္တငိ်� ်စ်တုွဒ်ါဏ််ရာရ�ွယ််

အဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�အဆောကြားက်ာင်�် ဆောခြားပိုာခြားပိုခြားချင်�်-

• ဆောက်ျာင်�်ဆောန်စ်အရွယ် ်0-5 န္တစိ်က််ဆောလ�မိုျာ� : �ု�င်ယ်လ်ွဲနဲ်း�်သုံးည််က်ျရေးလွဲ�မာျာ�အီာ� 

ရေးပ်ဲ��ကျမ်ာနုှငှ်် ်အီာ�ရေးပ်�စကျာ� မာျာ�မာျာ� ရေးခြားပ်ာရေးပ်�ပ်း။

• ကျရေးလွဲ�မာျာ�အီာ� မာခွဲျီခွဲင် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်မာရေးပ်ဲ��ကျခ်ွဲင် ်အီသုံးကျခ်ြားပ်င်�်ခြားပ်င်�်ရှားးှပ်း။ 

ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု�သုံးာ အီာရှုုံးး�စု�ကျပ််း။ စတုို့�်ဏ်�်ာမာျာ�ကျု� အီာရှုုံးး�မာစု�ကျပ််းနှငှ််။်

• ၄င်�်တို့ု�န်ှငှ်် ်မာျကျလ်ွဲး��တို့စတ်ို့န်း�်တို့ည်�်ရေးန်းပြီးပီ်� ၄င်�်တို့ု� ် န်းာ�လွဲည်န်ှု�င်ရ်ေးလွဲာကျသ်ုံးည်် ်

စကျာ�လွဲး��မာျာ�နှငှ်် ်တို့ည်တ်ို့ည်ပ်ြီးင်မ်ုာပြီးင်မ်ုာ၊ နှ�ူနှ�ူည်းည််း ်ရေးခြားပ်ာ�ု�ပ်း။

• ၄င်�်တို့ု�က်ျု� ေရှုုံး�စု�ကျရ်ေးန်းပြီးပီ်� ရေးန်းာင်အ်ီခွဲးတို့ငဲ်လ်ွဲည်�် �ကျပ်ြီးပီ်� ေရှုုံး�စု�ကျရ်ေးန်းမာည် ်ခြား�စ်

သုံးည််အ်ီတို့ကဲျ ်စတုို့ခ်ွဲျနှု�င်ရ်ေးကြာကျာင်�် ရေးခြားပ်ာခြားပ်ပ်း။

27  |  သုံးင်၏် ‘OHANA အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�အီတို့ကဲျ ်ကြိုကျ�ုတို့င်ခ်ြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်



• က်ဆောလ�မိို ပြီးမီို�ဆောက်ာင်ဆ်ောပိုါက်အ်ရွယ်၊် 6 -19 န္တစိ် ်- အီသုံးကျအ်ီပု်�င်�်ခြားခွဲာ�ရှားှု ကျရေးလွဲ�မာျာ�

ကျု� ရေးသုံးခွဲျာခြားပ်�စ�ပ်ျု��ရေး�ာင်ပ််း။

• သုံးင်ေ်ရှုုံး�စု�ကျ�်သုံးည်် ်ကျရေးလွဲ� သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� သုံးတူို့ု� ် စု���ုမ်ာရေးန်းသုံးည်် ်

အီရေးကြာကျာင်�်မာျာ�နှငှ်် ်စု���ုမ်ာမာမုာျာ�ကျု� သုံးကျသ်ုံးာရေးစမာည်် ်အီခွဲျကျမ်ာျာ�ကျု� ရေးမာ�ခြားမာန်း�်

ပ်း။

• နှ�ူည်းရ်ေးသုံးာ စကျာ�လွဲး��မာျာ�နှငှ်် ်နှစှသ်ုံးမုာ််ခြားခွဲင်�်၊ သုံးင််ရ်ေးတို့ာ်သုံးည််အ်ီခွဲး ရေးပ်ဲ��ကျခ်ြားခွဲင်�် 

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီန်းာ�မာာှ အီရေး�ာ်ခြားပ်�ခြားခွဲင်�်မာျာ� ခြားပ်�လွဲ�ပ််ရေးပ်�ပ်း။

• ပ်း�မာနှ်းအ်ီရေးခြားခွဲအီရေးန်း�ကျ ်ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� ခွဲဏ်ရေးလွဲ�ခြား�စခ်ြား�စ ်ပု်�အီခွဲျုန်းရ်ေးပ်�

ပ်း။ ရေးကျျာင်�်တို့ငဲ်�်လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ� ခြားပ်�လွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီမ်ုာတို့ငဲ် ်ပ်း�မာနှ်း်

လွဲ�ပ််င်န်း�်ရေး�ာင်တ်ို့ာမာျာ� ခြားပ်န်းလ်ွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�်ကျလွဲည်�် အီရေး��ကြိုကျ�ီပ်းသုံးည်။်

• စတုို့�်ဏ်�်ာ�ရေးန်းသုံးည််က်ျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� ရေးဝိုယ်ျာဝိုစစ ခြားပ်�လွဲ�ပ််ခွဲု�င်�်ခြားခွဲင်�်မာ ှတို့စ�်ကျ၊် 

နှစှ�်ကျခ်ွဲန်း ် ်အီန်းာ�ရေးပ်�ပ်း။ �ု�ရ်ေးန်းာကျ ်၄င်�်တို့ု�၏် အီသုံးကျအ်ီလွဲု�ကျ ်လွဲ�ပ််ကျု�င်န်ှု�င်သ်ုံး

ည််အ်ီလွဲ�ပ််မာျာ�ကျု� ရေးပ်�လွဲ�ပ််ပြီးပီ်� ၄င်�်တို့ု�သ်ုံးည် ်အီသုံးး��ဝိုင်ရ်ေးကြာကျာင်�်ကျု� သုံးပု်းရေးစ။

• ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� သုံးငူ်ယ်ခ်ွဲျင်�်မာျာ�နှငှ်် ်အီခွဲျုန်းက်ျ�န်း�်း���န်း ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စာရေး���န်း ်

သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်အီနှ�ပ်ည်ာ�န်းတ်ို့�ီ�န်း ်တို့တုို့�်တုို့သ်ုံးည်် ်အီခွဲျုန်းတ်ို့စခ်ွဲ� ရေးပ်��ာ�ပ်း။

• ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�နှငှ်် ်လွဲပ်ု်ရှားာှ�ကျစာ�နှု�င်�်န်း ်အီပ်န်း�်ရေးခြား�သုံးည်် ်

လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ�တို့ငဲ် ်ပ်းဝိုင်�်န်း ်အီာ�ရေးပ်�ပ်း။

• သုံးင််�်� ် စတုို့�်ဏ်�်ာကျု� သုံးင််ရ်ေးတို့ာ်ရေးသုံးာ န်းည်�်လွဲမ်ာ�ခြား�င်် ်ရေး�ာ်ခြားပ်ပ်း။  

ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� ရုှုုံး�ကျန်ှကှျခ်ြားခွဲင်�်၊ သုံး�ီသုံးန်း ်ရ်ေးန်းရေးစခြားခွဲင်�်၊ ပ်စပ််ယ်�်ာ�ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်

ရေးလွဲာှင်ရ်ေးခြားပ်ာင်ခ်ြားခွဲင်�်မာျာ�ကျု� ရေးရှားှာင်က်ြာကျဉ်ပ်း။

• သုံးင်သ်ုံးည် ်သုံးတူို့ု�က်ျု� ေရှုုံး�စု�ကျရ်ေးကြာကျာင်�် သုံးပု်းရေးစ။ ��ူခြားခွဲာ�ရေးသုံးာ န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ�ခြား�

င်် ်အီခွဲျုန်းက်ျ�န်း�်း��ပ်း။ သုံးတူို့ု�က်ျု� အီရေးနှာှင််အ်ီယ်ကှျမ်ာခြား�စရ်ေးစရေးသုံးာ န်းည်�်လွဲမ်ာ�ခြား�င်် ်

ရေးစာင််က်ြာကျည််ပ််း။

သိတွခုြားပိုုရမိုည်�အ်ချျက် ်- ကျရေးလွဲ�မာျာ�ကျု� စတုို့�်ဏ်�်ာအီရေးကြာကျာင်�်ရေးခြားပ်ာ�န်း�ု်အီာ�ရေးပ်�

ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်�ဲင််ဟ်ာရေးခြားပ်ာ�ု�သုံးည်် ်လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာတုို့ငဲ် ်ပ်းဝိုင်�်န်း ်အီတို့င်�်�ုအီာ�ရေးပ်�

ခြားခွဲင်�်မာျာ� မာခြားပ်�လွဲ�ပ််မုာရေးစ�န်း ်သုံးတို့ခုြားပ်�ပ်း။ ကျရေးလွဲ�အီမာျာ�စ�သုံးည် ်ခြား�စပ််ျကျခ်ွဲ�သ်ုံးည်မ်ာျာ�

ကျု� အီလွဲယဲ်တ်ို့ကျခူြားပ်န်းရ်ေးခြားပ်ာနှု�င်က်ြာကျရေးသုံးာ်လွဲည်�် တို့ခွဲျု� �ကျရေးလွဲ�မာျာ�မာာှ ရေးကြာကျာကျလ်ွဲန်း ်ရ်ေးန်း

နှု�င်ပ််းသုံးည်။် တို့ခွဲျု� �ကျရေးလွဲ�မာျာ��ု�လွဲှင် ်�ု�သုံးု� ်ခြားပ်န်းလ်ွဲည်ရ်ေးခြားပ်ာခြားပ်�ခြားခွဲင်�်၊ အီခြားခွဲာ�သုံးမူာျာ�

ရေးခြားပ်ာသုံးည်က်ျု� န်းာ�ရေး�ာင်�်ခြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ပ်း�ခြား�င််ရ်ေး�ာ်ခြားပ်�ာ�သုံးည်က်ျု� ခြားမာင်လ်ွဲု�ကျ�်သုံးည်််

အီတို့ကဲျ ်စတုို့�်ဏ်�်ာ �ပ််မား�ရှားှုနှု�င်ပ််းသုံးည်။် ကျရေးလွဲ�မာျာ�အီာ� �ု�သုံးု� ် လွဲပ်ု်ရှားာှ�မာမုာျာ�မာ ှ

ရေးရှားာှင်ရ်ှားာှ��န်း ်ခွဲငဲ််ခ်ြားပ်�ပြီးပီ်� ၄င်�်တို့ု�၏် စတုို့�ု်စ�ီမာ ုအီရေးခြားခွဲအီရေးန်းကျု� ရေးစာင််က်ြာကျည််ပ််း။

သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ရေးကျျာ်လွဲာှ�ခြားခွဲင်�်  |  28



အက်အူည်ဆီောတွာင်�်ခံျသိင်�သ်ိည်�အ်ချျုန််

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်စ်တုွဒ်ါဏ််ရာရ�ွယ်အ်ဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�ဆောကြားက်ာင်� ်ခြား�စ်လ်ာရသိည်� ်စ်တုွ�ု်စ်�ီမုိုမိုျာ�သိည် ်အချျုန််န္တငိ်�အ်မိုှ (ခြား�စ်ပ်ိုျက်ပ်ြီးပီို� ၂-၄ပိုတွအ်တွငွ်�်) ဆောပိုျာက်က််ယွ််

သိာွ�တွတွဆ်ောကြားက်ာင်�် သိရုပိုါသိည်။် �ု�သို� �ခြား�စ်ရ်သိည်မိ်ိုာ သိင်�ဆ်ောန် �စ်ဉ်အလ�ပ်ိုမိုျာ�က်ု� ခြားပိုန််လည်လ်�ပ်ိုက်ု�င်ခ်ြားချင်�် အ��ူသိခြား�င်� ်သိင်�က််ု� က်ညူ်ဆီောပို�နု်င်မ်ိုည်� ်န်ည်�်လမ်ို�မိုျာ�က်ု� ပံို�မိိုန််လ�ပ်ိုက်ု�င််

ခြားချင်�်ဆောကြားက်ာင်� ်ခြား�စ်ပ်ိုါသိည်။်  သိင် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်သိင်ခ်ျျစ်ရ်ဆောသိာ တွစ်ဆ်ောယ်ာက်ဆ်ောယ်ာက်တ်ွငွ် ်စ်တုွ�ု်စ်�ီသိည်� ်လက်ခဏ်ာမိုျာ� ဆု��လာပိုါက် သို� �မိုဟာ�တွ ်သိင်သ်ိည် ်�ု�သိမူိုျာ�အတွကွ် ်စ်ု��ရုမ်ိုဆောန်

ရပိုါက် သိင်�အ်ဆောန်ခြား�င်� ်�ပ်ိုဆောဆာင်�်အက်အူည်မီိုျာ� ရယ်နူ္တု�င်ပ်ိုါသိည်။် ◊

အချျုု �အဆောခြားချအဆောန်မိုျာ�တွငွ် ်က်ဆောလ�န္တငိ်� ်၄င်�်၏မုိုသိာ�စ်�သိည် ်စ်တုွဒ်ါဏ််ရာမိုျာ�က်ု� ဆောက်ျာ်လးာ�ရန်် ချက်ခ်ျ�ဆောန်တွတွပ်ိုါသိည်။် မုာဘာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ခြားပ်�စ�ရေးစာင််ရ်ေးရှားာှကျသ်ုံးမူာျာ�ကျလွဲည်�် ကျရေးလွဲ�

ကျု� တို့စရ်ေးယ်ာကျတ်ို့ည်�် �ာ�ခွဲ��်မာည်က်ျု� ရေးကြာကျာကျ�ဲ်း �ရေးန်းတို့တို့ပ််းသုံးည်။် ��ာမာျာ�ကျလွဲည်�် ရေးကျျာင်�်သုံးာ�အီရေးန်းနှငှ်် ်မာရေးပ်ျာ်�ငှ်ခ်ြားခွဲင်�် သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ယ်ခွဲင်က်ျနှငှ်် ်မာတို့ခူြားခွဲင်�်ကျု� သုံးတို့�ုာ�မာုနှု�င််

ပ်းသုံးည်။် လွဲတူို့ု�င်�်အီတို့တူို့ကျ ဲအီလွဲ�ပ််လွဲ�ပ််ခြားခွဲင်�်ကျ အီကျအူီည်ခီြား�စရ်ေးစနှု�င်ပ််းသုံးည်။် ခွဲကျခ်ွဲ�ရေးန်းသုံးည်် ်ကျစုစမာျာ�ကျု� ရှားှာရေး�ဲ�န်း ်စတုို့က်ျျန်း�်မာာရေး��ပ်ည်ာရှားငှ်န်ှငှ်် ်စကျာ�ရေးခြားပ်ာခြားခွဲင်�်ကျု� စဉ်�စာ�ပ်း။ 

အတွတူွဆူု�လှင် ်လတူွု�င်�်သိည် ်အခြားချာ�သိမူိုျာ�က်ု�  မိုည်သ်ို� �က်ညူ်နီ္တု�င်မ်ိုည်န်္တငိ်� ်အချျင်�်ချျင်�်သိင်ယ််နူ္တု�င်မ်ိုည်�န််ည်�်လမ်ို�မိုျာ�က်ု� ဆံ��ခြား�တွန်္တု�င်က်ြားက်ပိုါသိည်။် ∂

သိဘာာဝဆောဘာ�အန္တတရာယ်ပ်ြီးပီို�ဆောန်ာက် ်အရက်၊် ဆောဆ�ဝါ�မိုျာ�န္တငိ်� ်မူို�ယ်စ်ဆ်ောဆ�မိုျာ� အသိံ��ခြားပိုုခြားချင်�် :Ω

• အီကျယ်၍် ��ာဝိုန်းည်ွှှန်းက်ြာကျာ�ရေးသုံးာ သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်ရေး��စာမာလွဲု�ဘာ� ဝိုယ်ယ််နူှု�င်သ်ုံးည််ရ်ေး��မာျာ�ကျု� ပ်မာာဏ်မာျာ�မာျာ� သုံးး��လွဲု�ရေးသုံးာ �နှဒရှားှုပ်းကျ ကျျန်း�်မာာရေး��ဝိုန်း�်မ်ာ�နှငှ်် ်တို့ု�င်ပ််င်ပ််း။

• သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်အီ�ကျ/် မာ�ူယ်စရ်ေး��မာျာ� အီသုံးး��ခြားပ်�ခြားခွဲင်�်ကျု� ခွဲျ�ပ််�နု်း�်�န်း ်ခွဲကျခ်ွဲ�ရေးန်းပ်းကျ အီကျအူီည်ရီေးတို့ာင်�်ခွဲးပ်း။

• မာ�ူယ်စရ်ေး��အီလွဲဲ�သုံးး��စာ�ခြားပ်�သုံးည်် ်ခြားပ်ဿန်းာရှားှုသုံးည်ဟ်ာ� ယ်�ူပ်းကျ နှစှသ်ုံးမုာ််ရေး��ဲရေးနှ�ဲသုံး ူသုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်��ာဝိုန်းန်ှငှ်် ်တို့ု�င်ပ််င်ပ််း။
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အရင်�်အခြားမိုစ်မ်ိုျာ�

₼ သုံးင်အ်ီ�င်သ်ုံးင််ခ်ြား�စပ်ြီးပီ်လွဲာ� - 

 https://www hobbsnm org/files/engineering/are_you_ready pdf

† သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်မ်ာျာ�နှငှ်် ်အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာျာ�အီတို့ကဲျ ်စတုို့ပု််�င်�်�ု�င်�်ာ ခြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်- 

 https://www redcross ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency- 

 preparedness-and-recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ အီ�င်သ်ုံးင််ခ်ြား�စ�်န်းလ်ွဲု�အီပ််သုံးည်် ်အီစအီီစဉ်မာျာ� - 

 https://health hawaii gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready pdf

§ အီရေး��ရေးပ််အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းခြားပ်င်�်င်ခ်ြားခွဲင်�်အီတို့ကဲျ ်လွဲကျစ်ဲ�စာအီ�ပ််-

 https://view hawaiianelectric com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤ �နူ်းာမီာ သုံးတို့ရုေးပ်�ခွဲျကျမ်ာျာ� -  

 https://www weather gov/safety/tsunami-alerts

µ ရေး�ကြိုကျ�ီခြားခွဲင်�်အီနှာ�ာယ်စ်စရ်ေး��ခြားခွဲင်�် ကျ�ုုယ်ာ -

 http://gis hawaiinfip org/FHAT/

∆ ရေးပ်ျာကျ�်း��သုံးာဲ�သုံးည်် ်စာ�ဲကျစ်ာတို့မ်ာ�မာျာ� -

 https://dod hawaii gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2 pdf

◊ သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတုို့�်ဏ်�်ာ�နှု�င်သ်ုံးည်် ်အီခြားခွဲာ�အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းမာ ှရှားငှ်သ်ုံးန်းလ်ွဲာသုံးမူာျာ�အီတို့ကဲျ ်န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ� -

 https://store samhsa gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776 pdf

∂ သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ် ်သုံးု�မ်ာဟာ�တို့ ်စတုို့�်ဏ်�်ာ�န်းငု်သ်ုံးည်် ်အီရေးခြားခွဲအီရေးန်းပြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်ကျရေးလွဲ�မာျာ�နှငှ်် ်လွဲငူ်ယ်မ်ာျာ�အီာ� အီာ�ရေးပ်�ကျညူ်နီှု�င်မ်ာည်် ်န်းည်�်လွဲမ်ာ�မာျာ� -

 https://store samhsa gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732 pdf

Ω သုံးဘာာဝိုရေးဘာ�အီနှာ�ာယ်ပ်ြီးပီ်�ရေးန်းာကျ ်အီ�ကျန်ှငှ်် ်မာ�ူယ်စရ်ေး��မာျာ� သုံးး��စဲ�ခြားခွဲင်�် -

 https://www nctsn org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters pdf
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အပ ိုင ်း ၁

သဘာဝဘဘ်းအန္တရာယ အတကွ ကက ြိုတင ပပင ဆင ပြင ်း

· ယဉ်ဘက ်းမှုဆ ိုင ရာ ဘ ေ့က င ေ့ဘရ်း အပ ိုင ်း ၆ပ ိုင ်းက ို ဘ ေ့က င ေ့ပြင ်း

· စ တ ဒဏ ရာမ ာ်းကိုသပြင ်းအတကွ မ  ြို်းဆက မ ာ်းကကာ်း သင ယပူြင ်း

အပ ိုင ်း 2

အစာ်းအစာ  ိုပြ ြိုမှု

· သဘာဝဘဘ်းတ ို ေ့ပပန မှုန္ငှ ေ့ အစာ်းအစာ  ိုပြ ြိုမှုအကကာ်း ဆက စပ မှုက ို

ဘ ေ့ ာပြင ်း

· kūpuna ဘကာက ပဲသ ်းန္ှ ၏ အဘရ်းပါမှုက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

· အစာ်းအစာ အဘပြြ က ရ ယာမ ာ်းန္ငှ ေ့ ကျွမ ်းက င မှုမ ာ်းက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

အပ ိုင ်း 3

ဘနအ မ   ိုပြ ြိုဘရ်း

· သဘာဝဘဘ်းတ ို ေ့ပပန မှုန္ငှ ေ့ ဘနအ မ   ိုပြ ြိုမှုအကကာ်း

ဆက စပ မှုက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

·  တူ ိုင ်းအတကွ သင ေ့ဘတာ မည ေ့ ဘနရာထ ိုင ြင ်းပ ိုစ က ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

· ယဉ်ဘက ်းမှုဆ ိုင ရာ ဘနထ ိုင မှုအဘ ေ့အက င ေ့က ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

အပ ိုင ်း 4
ဘက ာင ်း၊ ကဘ ်းပပြိုစိုပြင ်းန္ငှ ေ့  ိုပ ငန ်းြွင   ိုပြ ြိုမှု

· သဘာဝဘဘ်းတ ို ေ့ပပန မှုန္ငှ ေ့ ဘက ာင ်း၊ ကဘ ်းပပြိုစိုပြင ်းန္ငှ ေ့

 ိုပ ငန ်းြွင   ိုပြ ြိုမှု အကကာ်း ဆက စပ မှုက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

· သဘာဝဘဘ်းတ ို ေ့ပပန မှုန္ငှ ေ့ ဘက ာင ်း၊ ကဘ ်းပပြိုစိုပြင ်းန္ငှ ေ့

 ိုပ ငန ်းြွင   ိုပြ ြိုမှုက ို ပမြှင ေ့တင ရန ပတ ဝန ်းက င မှအဘပြြ 

အဘပြေရှာမှုက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

အပ ိုင ်း 5

အကကမ ်းြေက မှု ကာကယွ ပြင ်း

· သဘာဝဘဘ်းတ ို ေ့ပပန မှုန္ငှ ေ့ အကကမ ်းြေက မှုအကကာ်း ဆက စပ မှုက ို

ဘ ေ့ ာပြင ်း

· အကကမ ်းြေက မှုက ို ကာကယွ ရန ပတ ဝန ်းက င မှအဘပြြ အဘပြေရှာမှုက ို

ဘ ေ့ ာပြင ်း

အပ ိုင ်း 6
စ တ ြေ စ ်းမှု က ိုင တယွ ပြင ်းန္ငှ ေ့  မူှုဘဝတငွ အထ ်းက န ပြင ်း

· တစ က ိုယ ရည အက ပ အတည ်းန္ငှ ေ့ ကက ြိုရပပ ်းဘနာက 

ြ က ြ င ်းသက သာဘစရန “coping cards” (ဘက ာ   ာ်းန္ ိုင မည ေ့

နည ်း မ ်းမ ာ်း) ြေန တ ်းပြင ်း

· စ တ ြေ စ ်းမှု က ိုင တယွ ပြင ်းန္ငှ ေ့  မူှုဘဝတငွ အထ ်းက န ပြင ်းကကာ်း

ဆက စပ မှုက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

· အြေ န္ှ ပ ြ ဘနရသည ေ့ စနစ တငွ ယဉ်ဘက ်းမှုပ ိုစ က ို

 က ဘတွွေ့ ိုပ ဘဆာင ရန ရှုပ ဘထ်ွးမှုမ ာ်းက ို ဘ ေ့ ာပြင ်း

ʻULU DISASTER RESPONSE 
ယဉ်က  ျေးမှုဆ ိုငရ်ာ က ေ့  ငေ့က်ရျေးဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာျေး

The Māpuna Lab မတှငဆ် သ်ည်ေ့

သဘာဝကဘျေးအန္တရာယဖ်ြစ် ာသည်ေ့အခါ   က်တ ွေ့  ပ  ျေး ယဉ်က  ျေးမှု  ို

ထ ခ ို မ်ှု မရှ ကစသည်ေ့ နညျ်ေး မ်ျေးမ ာျေးဖြင်ေ့ တ ို ေ့ဖ နရ်န် မညသ် ို ေ့

ဖ ငဆ်ငန်္ ိုင ်ါသနညျ်ေး။

ʻULU DISASTER RESPONSE ယဉ်က  ျေးမှုဆ ိုငရ်ာ က ေ့  ငေ့က်ရျေးဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာျေး

သည် ဟာဝ ိုငရ် စ န္ှုနျ်ေးမ ာျေးန္ငှ်ေ့Mauli Ola အဖမငမ် ာျေး  ို ခ  တဆ် က် ျေးသည်ေ့အဖ င်

အက ာငျ်ေးဆ ိုျေး  နျ်ေးမာကရျေးန္ငှ်ေ့ ယကန ေ့ကခတတ် င်   ိုယ်ေ့  ိုယ ် ို အာျေး  ိုျေးမှုန္ငှ်ေ့

အစာျေးထ ိုျေး ာသည်ေ့ ယဉ်က  ျေးမှုမ ာျေးအာျေး  ိုျေး  ို ါ ခ  တဆ် ရ်န်

အခ င်ေ့အ မ်ျေးဖြစ် ါသည။် ယဉ်က  ျေးမှုအဖမငအ်ရ ဤဝနက်ဆာငမ်ှုမ ာျေးသည်

 ါဝငသ်မူ ာျေး  ို သဘာဝသည် ကဘျေးအန္တရာယမ်ဟိုတက်သာ်ဖငာျေး  ျွန္်ို ်တ ို ေ့

ဘဝတ င် က  ြုံကတ ွေ့ရသည်ေ့ သဘာဝကဘျေးမ ာျေးကက ာငေ့်   ိုဆ ိုျေး ာန္ ိုငသ်ည်ေ့

မျူေးယစ်ကဆျေးအ  ွဲသ ိုျေးမှုမ ာျေးန္ငှ်ေ့ စ တ ် ိုငျ်ေးဆ ိုငရ်ာြ စ ျေးမှုမ ာျေး  ို  ိုသရန်

  ိုအ ်ကနသည်ေ့   ခဏာဖြစ်ကက ာငျ်ေး သ ရှ ကစ ါသည။်

The MĀPUNA LAB is led by the ʻōhiʻa lehua, an endemic Hawaiian tree, 

as our teacher in healing the chronic and existential pain of historical 

and intergenerational trauma. Viewing the land as our communities 

and health as water cycle resilience, this series looks to the cloud-

catching, truth-telling, ʻōhiʻa lehua for ways to hoʻi ka wai, to remove 

seen and unseen emotional blockages to restore waters (waiwai) stolen 

by trauma. Aimed at creating safe spaces for co-learning, the Māpuna

Lab convenes all those who believe that when Indigenous leadership is 

uplifted, wellness is accessible to all.

Ho‘i ka ‘o‘opu ‘ai lehua i ka māpunapuna.

The lehua-eating ‘o‘opu has gone back to the spring.

Said of one who has gone back to the source.

သဘာဝဘဘ်းအန္တရာယ န္ငှ ေ့ ကက ြိုရသည ေ့အြါ ယဉ်ဘက ်းမှု

အဘ ေ့အက င ေ့မ ာ်းန္ငှ ေ့ အသ ပညာမ ာ်းက ို ထ န ်းသ မ ်းန္ ိုင ရန 

ဤဘ ေ့က င ေ့ပြင ်းက ို ဘ ေ့ ာပါ။

•  မ ်းပပသူ အြဲွေွေ့အစည ်းမှ သင ယပူြင ်း

• သဘာဝဘဘ်းက ို ထိုတ ဘြော န္ ိုင ရန Hawaiian Chant (ဟာဝ ိုင ရ 

ဘ က်းဘကကာ သ )က ို သင ယပူြင ်း

• ပပင ်းထန ဘသာ စ တ ဘရာဂါမ ာ်းန္ငှ ေ့ မူ်းယစ ဘဆ်းအ ွသဲ ို်းမှုမ ာ်း၏

 ကခဏာမ ာ်းက ို ဘနထ ိုင မှုပ ိုစ န္ငှ ေ့ ြ  တ ဆက ပြင ်း

• အ  က ထဘရာနစ သဘာဝဘဘ်းပစစည ်းက ရ ယာမ ာ်း  က ြ ပြင ်း

• Continuing Education Credits (CEUs) ၃ြို ရယပူြင ်း

  ိုမ ိုသ ရှ   ို ါ uludrs.comတ င် က ေ့ ာ ါ။

CEUs န္ငှ်ေ့   ရ ယာမ ာျေး ကတာငျ်ေးခ ရန် uludrs@hawaii.edu သ ို ေ့ အ ျေးကမျေး  ် ို ေ့ ါ။

သရို ်ကြာ် Kealiʻimakamanaʻonalani Poʻoloa 

 ျွန္်ို ်တ ို ေ့၏ စာရငျ်ေးသ ငျ်ေးသည်ေ့

စာမ  န်္ာှတ င် အ န ် ိုငျ်ေးစာတမ်ျေးြတ ် ွဲ

အဖ ည်ေ့အစ ို  ို က ည်ေ့ရှုန္ ိုင ်ါသည။်

က ည်ေ့ရှုန္ ိုငရ်န် သင်ေ့ြိုနျ်ေးဖြငေ့် QR code 

စ ငြ်တ ်ါ။



အသိက်ရိ်ှိ�ပိုါ
စ်တုွ�ု်စ်�ီဆောန်ချျုန်် အသိက်ခ်ြား�ည်�်ခြား�ည်�်ရိှိ�တွာက်ု� အာရံိုး�စ်ု�က်�်ာ�ပြီးပီို� 

န္တလိံ��ချ�န််န္တန်ု်�က်ု� ဆောလှာ�ချျပိုါ။

၄စ်က်က န် �်ရိှိ�သိငွ်�်၊ ၄စ်က်က န် �်ဆောအာင်��်ာ�ပြီးပီို� ၄စ်က်က န် �်ကြားက်ာ ရိှိ���တွပ်ိုါ။ 
၄စ်က်က န် �်ကြားက်ာ �ပ်ိုဆောအာင်��်ာ�ပိုါ။ စ်ု��ရုမ်ိုစ်တုွဆ်ောတွ ွသိက်သ်ိာသိာွ�သိည်အ်� ုအကြိုက်မ်ုိုကြိုက်မ်ုိုလ�ပ်ိုပိုါ။

ဆောခြား�ဆောလှာ�ပိုါ
ကြွက်က်သ်ိာ�ဆောတွတွွင်�်ဆောန်တွာက်ု� အာရံိုး�စ်ု�က်ပ်ြီးပီို� ဆောလှာ�ချျက်ာ 

စ်ု��ရုမ်ိုစ်တုွဆ်ောတွကွ်ု� ဆောလှာ�ချျပိုါ။

တွစ်က်ြိုက်မ်ုိုတွငွ် ်ကြွက်က်သ်ိာ�တွစ်ခ်ျ�က်ု� က်ျံု �လု�က်ပ်ိုါ။ 

ဆောချါင်�်က်စ်ပြီးပီို� ဆောခြားချဆောချျာင်�်ဆောလ�ဆောတွမိွိုာ အဆံ��သိတွပ်ိုါ။ တွစ်ခ်ျ�စ်ကီ်ု� ၁၀စ်က်က န် �်�န်ု်��ာ�ပိုါ။ 

ပြီးပီို�ရင် ်ဆောလှာ�ချျပိုါ။

ခြားမိုင်ဆ်ောယ်ာင်က်ြားက်ည်�ပ်ိုါ
စ်တုွက််ု� အပိုန််�ဆောခြား�ချရီ�အဆောသိ�စ်ာ�ဆ ီဆောချ်သိာွ�ပြီးပီို� 

အဆောတွ�ွမိုျာ� လငွ်�ဆ်ောန်ခြားချင်�် ပြီးင်မ်ုိုသိက်ပ်ိုါဆောစ်။

မိုျက်စ််မုိုိုတွပ်ြီးပီို� 

သိင်န်္တစိ်သ်ိက်ပ်ြီးပီို� စ်တုွတ်ွည်ပ်ြီးင်မ်ုိုဆောစ်ဆောသိာ ဆောန်ရာက်ု� ခြားမိုင်ဆ်ောယ်ာင်က်ြားက်ည်�ပ်ိုါ။ သိင်က်ြားက်ံု ဆောတွွ�ရတွ�� အခြားမိုင်၊် 

အသိ၊ံ အနံ် �၊ အရသိာန်� � ခံျစ်ာ�မုိုဆောတွကွ်ု� စ်ဉ်�စ်ာ�ပိုါ။

လပ်ုိုရိှိာ�ပိုါ
သိင်စ််တုွတ်ွည်ပ်ြီးင်မ်ုိုဆောစ်ရန်် 

သိင်န်္တစိ်သ်ိက်တ်ွ�� လပ်ုိုရိှိာ�မုိုတွချျုု � ခြားပိုုလ�ပ်ိုပိုါ။

ပိုန််�ပိုင်စ််ု�က်ခ်ြားချင်�်၊ ဆောရက်�ူခြားချင်�်၊ လမ်ို�ဆောလှာက်ခ်ြားချင်�်၊ က်ခြားချင်�်၊ သိင်�က််ဆောလ� သို� �မိုဟာ�တွ ်အမ်ုိုဆောမွို�

တွရု စ်ာာန််န်� � ဆောဆာ�က်စ်ာ�သိည်� ်

လပ်ုိုရိှိာ�မုိုဆောတွကွ် စ်တုွ�ု်စ်�ီမုိုက်ု� သိက်သ်ိာဆောစ်ပိုါသိည်။်

ဆက်သ်ိယွ်ပ်ိုါ
တွခြားချာ�သိမူိုျာ�န္တငိ်� ်ဆက်ဆ်ဆံောရ� တွည်ဆ်ောဆာက်ရ်န်် 

အချျုန််တွစ်ခ်ျ�ဆောပို�ပိုါ။

လု�အပ်ိုသိည်�အ်ချါ သိငူ်ယ်ခ်ျျင်�်၊ မုိုသိာ�စ်�ဝင် ်သို� �မိုဟာ�တွ ်အမ်ုိုနီ်�ချျင်�်န္တငိ်� ်စ်က်ာ�ဆောခြားပိုာပိုါ။ �ခုုျ�က််

လယွ်သ်ိည်�အ်ချါ အက်အူည်ဆီောတွာင်�်ခံျန္တု�င်ပ်ိုါသိည်။်

စ်တုွ�ု်စ်�ီမုိုက်ု� က်ု�င်တ်ွယွ််
ရန်် န်ည်�်လမ်ို� ၅သိယွ််

ဤအဆောကြားက်ာင်�် ဆောဆ�ွဆောန္တ�ွလု�ပိုါသိလာ�။  
1 (800) 753-6879






