ကၽြႏ္ုပ္၏ ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္
သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ ခဲသတၲဳ မည္မွ် ရွိေနေၾကာင္း ေသြးထဲတြင္ ခဲသတၲဳ ပါ၀င္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္က ေျပာျပသည္။ ခဲသတၲဳသည္ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ႀကီးထြားမႈ၊ အျပဳအမူႏွင့္
သင္ယူႏိုင္စြမ္းကုိ ထိခုိက္ေစႏိုင္သည္။ ခဲသတၲဳ ရွိေနမႈ နည္းေလ ေကာင္းေလ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား စားေသာက္ေသာအခါ သုိ႔မဟုတ္ ခဲသတၲဳ ပါ၀င္သည့္ သေဘၤာေဆးေဟာင္းမွ အမႈန္မ်ားကုိ
႐ႈ႐ႈိက္ေသာအခါ ခဲသတၲဳ အဆိပ္သင့္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားသည္။ အကယ္၍ သင့္ ကေလးသည္ ခဲသတၲဳ ႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု သင္ယူဆပါက သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလးအား
မ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္သည္။ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္သည္။

စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္

0-4

ဒါက ဘာကုိ ဆုိလုိပါသလဲ။
သင့္ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ကေလးအမ်ားစုႏွင့္ အတူတူခန္႔ျဖစ္သည္။

•

5-14

ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပါရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ သင့္ ကေလးအား ခဲသတၲဳ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္သည္ ျမင့္မားသည္။ ျမန္ျမန္ အေရးယူ ေဆာင္႐က
ြ ္ပါ။

•

သင့္ ကေလးအား ခဲသတၲဳ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အစားအစာ၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

•

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကုိ သင့္အိမ္တင
ြ ္ ရွာေဖြပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲ ဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အား
ကူညီရန္အတြက္ အိမ္သုိ႔လာေရာက္မႈတစ္ခု စီစဥ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး လုပ္သားတစ္ေယာက္သည္
သင့္အား ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

•

တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူေနထုိင္ၾကေသာ အျခား ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။

•

သင့္ကေလးအား တစ္လမွ သုံးလအတြင္း ထပ္မံ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ ကေလးအား ပထမဆုံးအႀကိမ္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈကုိ
၎၏ လက္ေခ်ာင္းထိပ္ကုိ အပ္ျဖင့္ေဖာက္၍ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ေသြးေၾကာတစ္ခုမွ ေသြးေဖာက္ယူျခင္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ထပ္မံ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ ခံယူပါေစ။

15-44

သင့္ကေလး၏ ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္သည္ အလြန္ျမင့္မားသည္။ အကူအညီရယူပါ။

•

သင့္ ကေလးအား ခဲသတၱဳ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အစားအစာ၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

•

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲ ဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကုိ သင့္အိမ္တြင္ ရွာေဖြပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲ ဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကုိ ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အား
ကူညီရန္အတြက္ အိမ္သုိ႔လာေရာက္မႈတစ္ခု စီစဥ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး လုပ္သားတစ္ေယာက္သည္
သင့္အား ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

•

တစ္အိမ္တည္းတြင္ အတူေနထုိင္ၾကေသာ အျခား ကေလးမ်ား အားလုံးကုိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးပါ။

•

သင့္ကေလးအား တစ္ပတ္မွ ေလးပတ္အတြင္း ထပ္မံ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါ။

•

သင့္ ကေလးအား ၀မ္းဗိုက္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ရမည္လား သုိ႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရမည္လား သင့္ ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

44 ႏွင့္

သင့္ကေလးသည္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လုိအပ္သည္။

အထက္

•

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲ ဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားအားလုံးကုိ သင့္ ကေလး အိမ္မျပန္လာမီ ဖယ္ရွားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ခဲ ဆိပ္သင့္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကုိ
ရွာေဖြရာတြင္ သင့္အား ကူညီရန္အတြက္ အိမ္သုိ႔လာေရာက္မႈတစ္ခု စီစဥ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး
လုပ္သားတစ္ေယာက္သည္ သင့္အား ဆက္သြယ္ေကာင္း ဆက္သယ
ြ ္ႏိုင္ပါသည္။

•

သင့္အေနျဖင့္ သင့္ ကေလးကုိ ေဆး႐ုံသုိ႔ ေခၚေဆာင္သာြ းသင့္သလား ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

•

သင့္ ကေလးအား ၀မ္းဗိုက္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္ရမည္လား သုိ႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖယ္ရွားရမည္လား သင့္ ဆရာ၀န္အား ေမးျမန္းပါ။

•

သင့္ ကေလးအား ခဲ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ သင့္ကေလး၏ အစားအစာ၊ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ။

•

ကေလး၏ အမည္၊

သင့္ကေလးအား ႏွစ္ရက္အတြင္း ထပ္မံ၍ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ပါ။

____________________

ခဲသတၲဳ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈ ရလဒ္၊

__________ mcg/dL

ေန႔စြဲ

____________________

အကယ္၍ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္ကုိ ဤစာ႐ြက္တင
ြ ္ ေရးသားမထားပါက ၎ကုိ ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ သူနာျပဳထံမွ ေတာင္းယူၿပီး ခ်ေရးကာ သင့္မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအတြက္ သိမ္းဆည္းထားပါ။
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2 ႐ြက္မွ စာမ်က္ႏွာ 1
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သင့္ ကေလးအား ခဲ အဆိပ္သင့္မႈမွ ကာကြယ္ပါ။
လက္မ်ား၊ ကစားစရာမ်ားႏွင့္ ၾကမ္းျပင္မ်ားကုိ ေဆးေၾကာပါ။
•

သင့္ကေလး၏ လက္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ မစားေသာက္မီ၊ အိပ္ရာမ၀င္မီႏွင့္
အျပင္ဘက္တင
ြ ္ ကစားၿပီးသည့္ေနာက္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာပါ။

•

ကစားစရာမ်ား၊ ႐ုပ္လုံးသြင္း တိရိစၧာန္ ႐ုပ္မ်ား၊ ႏို႔လိမ္မ်ားႏွင့္ ႏို႔ပုလင္းမ်ားကုိ
ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရျဖင့္ မၾကာခဏ ေဆးေၾကာပါ။

•

ၾကမ္းျပင္မ်ား၊ ျပဴတင္းေပါက္ေဘာင္မ်ားႏွင့္ အျခား မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ေရစုိ
ၾကမ္းတုိက္ဖတ္ သုိ႔မဟုတ္ အ၀တ္စုတ္ျဖင့္ ပုံမွန္ သန္႔ရွင္းပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ စားပါ။
•

ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာကုိ စားသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ခဲကုိ
လက္ခံစုတ္ယူမႈနည္းသည္။ ကယ္လဆီယမ္ဓာတ္၊ သံဓာတ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ စီ
ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ ေကၽြးပါ။

•

ကယ္လဆီယမ္ဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ ႏုိ႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ တုိ႔ဖူး၊
အ႐ြက္မ်ားၿပီး အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ပါ၀င္သည္။

•

သံဓာတ္ပါ၀င္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ အဆီနည္းေသာ အနီေရာင္ အသား၊ ငါး၊
ၾကက္သား၊ ပဲေတာင့္သီး၊ ေကာက္ႏွံေစ့ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စပ်စ္သီးေျခာက္ႏွင့္

•

အိမ္ေဟာင္းမ်ားရွိ ခဲပါေသာ သေဘၤာေဆးမ်ား
• 1978 မတုိင္မီက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေဟာင္းမ်ားတြင္

ဆီးသီးေျခာက္တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ သစ္သီးေျခာက္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ခဲသတၲဳပါ၀င္ေသာ သေဘၤာေဆးမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ခဲသတၲဳပါ၀င္ေသာ

ဗီတာမင္ စီ ၾကြယ္၀ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ လိေမၼာ္သီး၊ င႐ုတ္ပြ၊

သေဘၤာေဆးေဟာင္းမ်ား ကဲြအက္ၿပီး ကြာက်ေသာအခါ ၎သည္
အႏၲရာယ္ရွိေသာ ခဲသတၱဳမႈန္မ်ားကုိ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထုိ သတၱဳမႈန္မ်ားကုိ

ပန္းေဂၚဖီ စိမ္း၊ ကီ၀ီသီး၊ သေဘၤာသီး၊ ဂရိတ္ဖ႐ုသီး၊ သရက္သီး၊
သခြားမသီး၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးႏွင့္ အာလူးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

႐ႈ႐ႈိက္မိႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ စားမိႏိုင္သည္။

•

အပဲ့အစမ်ားႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ အထူးသျဖင့္

အလွျပင္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အျခား ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား
•

သင့္ကေလးတြင္ ေသြးထဲ၌ ခဲ ေတြ႕ရွိမႈ အဆင့္ ျမင့္မားေနပါက
တင္သင
ြ ္းထားေသာ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အလွျပင္ ပစၥည္းမ်ားအား

•

သင့္အိမ္ကုိ သန္႔ရွင္းစြာႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔ကင္းစင္ေအာင္ ထားပါ။ အိမ္သုတ္ေဆး
တံခါးမ်ားႏွင့္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ၀န္းက်င္ရွိ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိ ေရစုိ
အ၀တ္စုတ္တစ္ခုျဖင့္ ပုံမွန္ သုတ္ပစ္ပါ။

•

ခဲသတၲဳပါ၀င္ေသာ သေဘၤာေဆးမ်ားကုိ ေကာ္ပတ္စားျခင္းႏွင့္ ျခစ္ထုတ္ျခင္း

အသုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ဤထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ခဲ

သည္ ခဲသတၱဳမႈန္မ်ားကုိ ဖန္တီးေကာင္း ဖန္တီးႏိုင္သည္။ သေဘၤာေဆးေဟာင္း

ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မ်ားကုိ ျပဳျပင္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားမွ ကေလးမ်ားႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား
အား ထုိဧရိယာကုိ ေရစုိ ၾကမ္းတုိက္ဖတ္ သုိ႔မဟုတ္ အ၀တ္စုတ္ျဖင့္

ခဲ ပါ၀င္ေကာင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏွင့္ အာရွမွ အလွျပင္
ပစၥည္းမ်ားတြင္

သန္႔ရွင္းၿပီးသည္အထိ အေ၀းတြင္ ေနပါေစ။

kohl, kajal, kohal ႏွင့္ suma တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ခဲ ပါ၀င္ေကာင္း

ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စပိန္စကားေျပာ ရပ္႐ြာလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ
အသုံးျပဳေသာ ေဆး၀ါးမ်ားတြင္

azarcon, greta, maria luisa, alarcon,
coral, liga, rueda ႏွင့္ albayalde တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ခဲ ပါ၀င္ေကာင္း
ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အာရွမွ ေဆး၀ါးမ်ားတြင္ daw tway, paylooah, ghasard,
bali goli ႏွင့္ kandu တုိ႔ပါ၀င္သည္။

•

ခဲသတၲဳကုိ အိမ္သုိ႔ ယူေဆာင္မလာပါႏွင့္။
•

၀ါသနာမ်ားတြင္ ပန္းခ်ီဆဲြျခင္း၊ ေရပုိက္သြယ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
ကားျပင္ျခင္း၊ ဘက္ထရီႏွင့္ သတၱဳ ျပန္က်ိဳျခင္းႏွင့္ လက္နက္ႏွင့္

အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔သည္ ခဲပါ၀င္သလား မသိပါက

ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း၊ အေလးမျခင္း၊

တင္သင
ြ ္းထားေသာ ေျမအုိး၊ ေျမခြက္မ်ား၊ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ႏွင့္ ေၾကြထည္ေျမ

အေရာင္ဆုိးထားေသာ မွန္မ်ား၊ ေျမအုိး၊ ေျမခြက္မ်ားႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား

ထည္ ပစၥည္းမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကည္ပါ။

•

တင္သင
ြ ္းထားေသာ ကစားစရာမ်ား၊ လက္၀တ္ ရတနာမ်ား ႏွင့္ သၾကားလုံးမ်ားတြင္
ခဲ ပါ၀င္ေၾကာင္း တစ္ခါတစ္ရံတင
ြ ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျပန္လည္
သိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ သတိေပး

www.recalls.gov/cpsc.html ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ သုိ႔ သြားကာ
“product search (ထုတ္ကုန္ ရွာေဖြရန္)” ကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး “lead (ခဲ)” ကုိ
႐ုိက္ထည့္ပါ။

သင့္အား ခဲသတၲဳႏွင့္ ထိေတြ႔ေကာင္း ထိေတြ႔ေစသည့္ အလုပ္မ်ားႏွင့္

ပါ၀င္သည္။

•

အကယ္၍ သင္သည္ ခဲသတၲဳႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပါက သီးျခား
အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ ႐ႈးဖိနပ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳပါ။ အိမ္သုိ႔ ျပန္မလာမီ
သုိ႔မဟုတ္ အိမ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္သည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ေရခ်ိဳးပါ။ ညစ္ပတ္ေနေသာ
အလုပ္ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ပလပ္စတစ္ အိတ္တြင္ထည့္ထားၿပီး ၎တုိ႔ကုိ
အျခား မိသားစု၀င္မ်ား၏ အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔ ခဲြျခား ေလွ်ာ္ဖြတ္ပါ။

Learn More About Lead
• Lead InformaƟon Line: 1-800-909-9898
• Washington State Department of Health: www.doh.wa.gov (search “lead”)
• Local Health Departments: www.doh.wa.gov/localhealth
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