
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အကဲျဖတ္မႈဆ ိုင္ရာ  

ေမးခြန္းမ ား 
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ဤအဖြ႕ဲအစည္းသည္ အခြင့္အေရး သာတူညီမွ ေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Washington  The Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants & Children (WIC, အမ   ်ိဳးသမ ်ိဳးမ  ်ိဳး၊ ေမ ်ိဳးကင္်ိဳးစ ကေလ်ိဳးမ  ်ိဳး်ွားႏင့္ 
ကေလ်ိဳးငယ္မ  ်ိဳးအတြက္ အထူးျဖည့္စြက္ အ ဟ ရအစ အစဥ္) သည္ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းမရွ ပါ။ 

 

က န္းမာေရး မသန္စြမ္းသူမ ားအတြက္ ဤစာ႐ြက္စာတမ္းက ို အျခားပိုံစံမ ားျဖင့္ ေတာင္းဆ ိုရရွ ႏ ိုင္ပါသည္။ ေတာင္းဆ ိုမႈတစ္ခိုတင္သြင္းရန္ ေက းဇူးျပဳ၍ 
1-800-841-1410 (နားမၾကားသူမ ားအတြက္ တယ္လီ႐ ိုက္စာ/ ဆက္သြယ္ေရးစက္ 711) သ ို႔ ေခၚဆ ိုပါ။ 
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မီးမဖြားမီအကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းမ ား  

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါေတြက သင့္ရ႕ဲက ိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ သင့္အေၾကာင္းတ ို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္အေနနဲ႔ 
ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။သင္ဘယ္လ ိုေနလဲဆ ိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
PG က န္းမာေရးအေျခအေနမ ား 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္အသက္အရြယ္ ႀကီးမားေနမႈ (Hx) 
• အာဟာရႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ မီးဖြားမႈခ  ဳ႕ယြင္းခ က္မ ား (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတ ိုးေရာဂါ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေသြးတ ိုးျခင္း 
• ျပင္းထန္ေသာ ပ  ဳ႕အန္ျခင္း/ေအာ့အန္ျခင္း 

PG မတွတ္မး္ (အလ ိုအေလ ာက္တြက္ခ က္ထားေသာ အႏၱရာယ္မ ား) 
• နည္းပါးေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈအေလးခ  န္ < 5 ေပါင္ 8 ေအာင္စ (Hx) 
• ေစာေမြးျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ႀက ဳေမြးျခင္း < = 38 ပတ ္(Hx) 

ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာ က န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• အရက္ေသာက္သံိုးသည္ 
• စ တ္က ေရာဂါ 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ 
• အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ (ျပင္းထန္သည့္ အစားအစာအက  ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
• အစာအ မ္အူလမ္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• ေသြးတ ိုးျခင္း/ေသြးတက္ျခင္း 
• လက္တ ို႔စ္က ို အစာေခ ဖ က္ႏ ိုင္စြမ္းမရွ ျခင္း 
• နီက ိုတင္းႏွင္ ့ေဆးရြက္ႀကီး အသံိုးျပဳမႈ 
• ခံတြင္းက န္းမာေရးအေျခအေန 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ အ 

အပူေလာင္မႈမ ား 

က ိုယ္ဝန္မေဆာင္မီက သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
 

သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးဖ ို႔ရက္ခ  န္းက ဘယ္ေတာ့ပါလဲ။ (ႏွစ္မႊာပူး၊ သံိုးမႊာပူး၊ စသည္ျဖင့္ နားေထာင္ရန္) 
သင့္ရဲ႕က ိုယ္ဝန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြက ိုစ တ္ပူမ ပါသလဲ။ 

 
သင့္ဆရာဝန္ဆီ ဘယ္တိုန္းက ပထမဆံိုးသြားခဲ့တာပါလဲ။ 

• မီးမဖြားမီ ဆရာဝန္န႔ဲ ဘယ္ႏွစ္ႀက မ္ေလာက္ေတြ႔ခဲ့ပါသလဲ။ 
• သင့္ရဲ႕က ိုယ္ဝန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 

 
သင့္ရဲ႕ အရင္က ိုယ္ဝန္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဒီက ိုယ္ဝန္က ဘယ္လ ိုေနပါသလဲ။ 

သင့္မွာ က ိုယ္ဝန္နဲ႔မဆ ိုင္တ့ဲ က န္းမာေရးအေျခအေနေတြ ဒါမွမဟိုတ္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာျပႆနာေတြ ရွ ပါသလား။ 

သင္က မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္ေနရပါသလား။ 

လတ္တေလာမွာ ဝမ္းနည္းတာ ဒါမွမဟိုတ္ စ တ္ဖ စီးတာက ို ခံစားေနရပါသလား။ 
 

သင္ေဆးလ ပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးထိုတ္ကိုန္ တစ္ခိုခို သ ို႔မဟိုတ္ နီက ိုတင္းပီေက သ ို႔မဟိုတ္ ကပ္ခြာမ ားက ို အသံိုးျပဳျခင္း ရွ ပါသလား။ 
• သံိုးပါက မညသ္ည့္ထိုတက္ိုန္က ို သံိုးပါသလဲ။ 
• စးီကရကေ္သာကပ္ါက တစေ္န႔လွ င္ ဘယ္ႏွလ ပ ္ေသာကပ္ါသလဲ။ 

 

ေဆးေျခာက္အပါအဝင္ အရက္ ဒါမွမဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးက ို ဘယ္ေလာက္ ေသာက္သံိုးျဖစ္ပါသလဲ။ 
• ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
• ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္က ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 



မီးမဖြားမီအကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းမ ား 
 

 
Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း 

က ိုယ္အေလးခ  နျ္ပဇယားက ို မွ ေဝပါ 

သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 
အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 
က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္အခ  န္အထ  သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္ဇယားက ို ၾကည့္လ ိုပါသလား။ 
(ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 
 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 
 

အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ 

ပါဝင္သူ(မ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  

WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 
အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 
• မလံိုေလာက္ေသာ အ ိုင္အ ိုဒင္းျဖည့္စြက္မႈ (< 150 mcg) 
• မလိုံေလာက္ေသာ သံဓာတ္ျဖည့္စြက္မႈ (< 27 mg) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• ပီကာ 
• ညစ္ညမ္းေနႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာ အစားအစာမ ား 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ စားေသာက္မႈ 

ယခို သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈေပၚမွာ အာ႐ံိုစ ိုက္လ ိုပါတယ္။ 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းမွာ စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာက ိုၾကားသ ထားပါသလဲ။ 
• သင္ယခိုစားေသာက္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကကြျဲပားတာပါလဲ။ 
• အသီးအရြက္ေတြန႔ဲ သစ္သီးေတြစားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 
• တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သင္ဘာေသာက္ပါသလဲ။ 
• ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ ျဖည့္စြက္အရာေတြက ို ေသာက္သံိုးေနပါသလဲ။ 
• သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခိုက ို ေျပာင္းလဲႏ ိုင္မယ္ဆ ိုရင္၊ အဲဒါက ဘာျဖစ္ႏ ိုင္ပါသလဲ။ 
• သင့္ရဲ႕ကေလးက ို ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- အစားအစာဆ ိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ မက ိုက္ညီပါ 



ႏ ို႔ခ  ဳ တ ိုက္ေကၽြးျခငး္ အကဲျဖတ္ေမးခြနး္မ ား –  

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင္နဲ႔ သင့္မ သားစိုန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ အကူအညီေပးပါတယ္။ 
သင္ဘယ္လ ိုေနလဲဆ ိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 
Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာက န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• အရက္ေသာက္သံိုးသည္ 
• စ တ္က ေရာဂါ 
• ဆီးခ  ဳေသြးခ  ဳ 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ 
• ေသြးတ ိုးျခင္း/ေသြးတက္ျခင္း 
• လက္တ ို႔စ္က ို အစာေခ ဖ က္ႏ ိုင္စြမ္းမရွ ျခင္း 
• နီက ိုတင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး အသံိုးျပဳမႈ 
• ခံတြင္းက န္းမာေရးအေျခအေန 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ အပူေလာင္မႈမ ား 

PG တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ က န္းမာေရးအေျခအေနမ ား 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္အသက္အရြယ္ ႀကီးမားေနမႈ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတ ိုးေရာဂါ (Hx) 

PG မတွတ္မး္ (အလ ိုအေလ ာက္တြက္ခ က္ထားေသာ အႏၱရာယ္မ ား) 
• နည္းပါးေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈအေလးခ  န္ < 5 ေပါင ္8 ေအာင္စ (Hx) 
• ေစာေမြးျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ႀက ဳေမြးျခင္း < = 38 ပတ ္(Hx) 

ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးျခငး္ဆ ိုင္ရာ ေရာဂါသစ္မ ား 
ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ႏ ို႔ညႇစ္စက ္လ ိုသည္/အသံိုးျပဳသည္ 

(PG အတြက ္ WIC တြင္မဟိုတ္ပါက) က ိုယဝ္နမ္ေဆာငမ္ီ သင့္ရဲ႕က ိုယအ္ေလးခ  နက္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
 

သင့္ရဲ႕က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြက ိုစ တ္ပူမ ပါသလဲ။ 

ကေလးရၿပးီေနာက္ သင္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဝမ္းနည္းေနတတ္သည္။ လတ္တေလာမွာ ဝမ္းနည္းတာ ဒါမွမဟိုတ္ 
စ တ္ဖ စီးတာက ို ခံစားေနရပါသလား။ 

 
ယခင္က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ  န္မ ားအတြင္း သင့္မွာ ဘယ္လ ိုက န္းမာေရးအေျခအေနမ  ဳး ရွ ခဲ့ပါသလဲ။ ကေလးေမြးခ  န္တြင္ 
သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 

 
သင္ေဆးလ ပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးထိုတ္ကိုန္ တစ္ခိုခို သ ို႔မဟိုတ္ နီက ိုတင္းပီေက သ ို႔မဟိုတ္ ကပ္ခြာမ ားက ို အသံိုးျပဳျခင္း 
ရွ ပါသလား။ 
• သံိုးပါက မညသ္ည့္ထိုတက္ိုန္က ို သံိုးပါသလဲ။ 
• စးီကရကေ္သာကပ္ါက တစေ္န႔လွ င္ ဘယ္ႏွလ ပ ္ေသာကပ္ါသလဲ။ 

 
 

ေဆးေျခာက္အပါအဝင္ အရက္ ဒါမွမဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးက ို ဘယ္ေလာက္ ေသာက္သံိုးျဖစ္ပါသလဲ။ 
• ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
• ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္က ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

 
ေမြးကငး္စကေလးအသ အမွတျ္ပဳျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္BF ပါဝင္သစူစေ္ဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းပါ- 
• သင့္ရဲ႕ကေလးက ို ႐ ိုး႐ ိုးေမြးတာပါလား ဒါမွမဟိုတ္ ခြေဲမြးတာပါလား။ 
• သင့္ရဲ႕ကေလးက ို ေစာေမြးခဲ့တာပါလား။ ဘယ္ႏွစ္ပတ္နဲ႔ေမြးခဲ့တာပါလဲ။ 

• သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွည္န႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 



ႏ ို႔ခ  ဳ တ ိုက္ေကၽြးျခငး္ အကဲျဖတ္ေမးခြနး္မ ား –  

 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း (ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 

• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 

 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား စစ္ေဆးမႈတြင ္ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ 
သင္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 

 

အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳ ဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ ပါဝငသ္ူ(မ ား) 

အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 

ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2

  ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3

  

WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 

အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 

• မလံိုေလာက္ေသာ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ျဖည့္စြက္မႈ (<400 mcg) 
• မလံိုေလာက္ေသာ အ ိုင္အ ိုဒင္းျဖည့္စြက္မႈ (<150 mcg) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• ပီကာ 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ စားေသာက္မႈ 

ယခို သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈေပၚမွာ အာ႐ံိုစ ိုက္လ ိုပါတယ္။ ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနစဥ္ စာ 
စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာက ိုၾကားသ ထားပါသလဲ။ 

သင္ယခိုစားေသာက္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကကြဲျပားတာပါလဲ။ အသီးအရြက္ေတြန႔ဲ 

သစ္သီးေတြစားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ 

သင္ဘာေသာက္ပါသလဲ။ 

ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ ျဖည့္စြက္အရာေတြက ို ေသာက္သံိုးေနပါသလဲ။ သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

တစ္ခိုက ို ေျပာင္းလဲႏ ိုင္မယ္ဆ ိုရင္၊ အဲဒါက ဘာျဖစ္ႏ ိုင္ပါသလဲ။ က န္းမာေရးအကဲျဖတ္မႈ 

အသ အမွတ္ျပဳျခင္းက ို (ေန႔စြေဲဖာ္ျပပါ) တြင ္စတင္စဥ္ကတည္းက သ သင္၏က န္းမာေရးတြင္ 
မည္သည္တ ို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသလဲ။ 

သင္၏ စားေသာက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ မည္သည္တ ို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသလဲ။ သင္၏ က န္းမာေရး၊ 

စားေသာက္မႈ၊ သ  
သ ို႔မဟိုတ္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈတ ို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြက ိုစ တ္ပူမ ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- 
အစားအစာဆ ိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ မက ိုက္ညီပါ 



ႏ ို႔ခ  ဳ တ ိုက္ေကၽြးမႈမရွ ေသာ မးီဖြားၿပီးကာလ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား 
 

 

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင္နဲ႔ သင့္မ သားစိုန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ အကူအညီေပးပါတယ္။ 
သင္ဘယ္လ ိုေနလဲဆ ိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 

 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာ က န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 

• အရက္ေသာက္သံိုးသည္ 
• စ တ္က ေရာဂါ 
• ဆီးခ  ဳေသြးခ  ဳ 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ 
• ေသြးတ ိုးျခင္း/ေသြးတက္ျခင္း 
• လက္တ ို႔စ္က ို အစာေခ ဖ က္ႏ ိုင္စြမ္းမရွ ျခင္း 
• နီက ိုတင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး အသံိုးျပဳမႈ 
• ခံတြင္းက န္းမာေရးအေျခအေန 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ 

အပူေလာင္မႈမ ား 
 

PG တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ က န္းမာေရးအေျခအေနမ ား 

• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ဆီးခ  ဳေရာဂါ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္အသက္အရြယ္ ႀကီးမားေနမႈ (Hx) 
• က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသြးတ ိုးေရာဂါ (Hx) 

 

PG မတွတ္မး္ (အလ ိုအေလ ာက္တြက္ခ က္ထားေသာ အႏၱရာယ္မ ား) 
• နည္းပါးေသာ ကေလးေမြးဖြားမႈအေလးခ  န္ < 5 ေပါင္ 8 ေအာင္စ (Hx) 
• ေစာေမြးျခင္း သ ို႔မဟိုတ္ ႀက ဳေမြးျခင္း <38 ပတ ္(Hx) 

(PG အတြက္ WIC တြင္မဟိုတ္ပါက) က ိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
 

သင့္ရဲ႕က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာေတြက ိုစ တ္ပူမ ပါသလဲ။ 

ကေလးရၿပးီေနာက္ သင္သည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဝမ္းနည္းေနတတ္သည္။ လတ္တေလာမွာ ဝမ္းနည္းတာ ဒါမွမဟိုတ္ 
စ တ္ဖ စီးတာက ို ခံစားေနရပါသလား။ 

 
ယခင္က ိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ  န္မ ားအတြင္း သင့္မွာ ဘယ္လ ိုက န္းမာေရးအေျခအေနမ  ဳး ရွ ခဲ့ပါသလဲ။ 

 
သင္ေဆးလ ပ္ေသာက္ျခင္း၊ ေဆးရြက္ႀကီးထိုတ္ကိုန္ တစ္ခိုခို သ ို႔မဟိုတ္ နီက ိုတင္းပီေက သ ို႔မဟိုတ္ ကပ္ခြာမ ားက ို အသံိုးျပဳျခင္း ရွ ပါသလား။ 
• သံိုးပါက မညသ္ည့္ထိုတက္ိုန္က ို သံိုးပါသလဲ။ 
• စးီကရကေ္သာကပ္ါက တစေ္န႔လွ င္ ဘယ္ႏွလ ပ ္ေသာကပ္ါသလဲ။ 

 
 

ေဆးေျခာက္အပါအဝင္ အရက္ ဒါမွမဟိုတ္ မူးယစ္ေဆးက ို ဘယ္ေလာက္ ေသာက္သံိုးျဖစ္ပါသလဲ။ 
• ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
• ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္က ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

 
ေမြးကငး္စကေလးအသ အမွတျ္ပဳျခငး္ သ ို႔မဟိုတ ္BF-မဟိုတေ္သာ မးီဖြားၿပးီကာလ စစေ္ဆးမႈတြင ္ထည့္သြင္းပါ- 
• ကေလးေမြးခ  န္တြင္ သင့္ရဲ႕က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 

• သင့္ရဲ႕ကေလးက ို ႐ ိုး႐ ိုးေမြးတာပါလား ဒါမွမဟိုတ္ ခြေဲမြးတာပါလား။ 
• သင့္ရဲ႕ကေလးက ို ေစာေမြးခဲ့တာပါလား။ ဘယ္ႏွစ္ပတ္နဲ႔ေမြးခဲ့တာပါလဲ။ 
• သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွည္န႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း (ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 



ႏ ို႔ခ  ဳ တ ိုက္ေကၽြးမႈမရွ ေသာ မးီဖြားၿပီးကာလ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား 
 

 
Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 

 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား စစ္ေဆးမႈတြင ္ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
 

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 

အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ 

ပါဝင္သူ(မ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  

 

WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 
အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 

• မလံိုေလာက္ေသာ ေဖာလစ္အက္ဆစ္ျဖည့္စြက္မႈ (< 400 mcg) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• ပီကာ 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ စားေသာက္မႈ 

ယခို သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈေပၚမွာ အာ႐ံိုစ ိုက္လ ိုပါတယ္။ 
 

မီးဖြားၿပီးေနာက္ပ ိုင္း စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာက ိုၾကားသ ထားပါသလဲ။ 
သင္ယခိုစားေသာက္ေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာကကြဲျပားတာပါလဲ။ 
အသီးအရြက္ေတြန႔ဲ သစ္သီးေတြစားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သင္ဘာေသာက္ပါသလဲ။ 
ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ ျဖည့္စြက္အရာေတြက ို ေသာက္သံိုးေနပါသလဲ။ 

 
သင့္ရဲ႕စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခိုက ို ေျပာင္းလဲႏ ိုင္မယ္ဆ ိုရင္၊ အဲဒါက ဘာျဖစ္ႏ ိုင္ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- အစားအစာဆ ိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ မက ိုက္ညီပါ 



ေမြးကငး္စကေလး 0-4 လ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား  

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးန႔ဲ႔ သင့္မ သားစိုန႔ဲပတ္သက္ၿပးီ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ အကူအညီေပးပါတယ္။ 
သင့္က ို ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 

 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 
ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာက န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ (ျပင္းထန္သည့္ 

အစားအစာအက  ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
• အစာအ မ္အူလမ္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• မ  ဳးဗီဇႏွင့္ မ  ဳး႐ ိုးဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• အစာေခ ဖ က္မႈဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• ေမြးကင္းစကေလး မူးယစ္ေဆးဆ ိုင္ရာ 

ရာ ဆ ိုင္ဒ႐ိုန္း (< 6 mos.) 
• အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာအေျခအေနမ ား 

(အာဟာရအေျခအေနက ို သက္ေရာက္သည္) 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ 

ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ အပူေလာင္မႈမ ား 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးျခင္းဆ ိုင္ရာ ေရာဂါသစ္မ ား 
• ႏ ို႔ညႇစ္စက ္လ ိုသည္/အသံိုးျပဳသည္ 
• ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္းမ ား 

သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွည္န႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို အခ  န္မွန္ေမြးတာလား ဒါမွမဟိုတ္ ေစာေမြးခဲတ့ာပါလား။ 
သင့္ကေလးရဲ႕က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပးီ ဘာေတြက ိုစ တ္ပူေနပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို ဆရာဝန္န႔ဲ ေနာက္ဆံိုးျပခဲ့တာ ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ သင့္ကေလးရဲ႕ ႀကီးထြားမႈ ဒါမွမဟိုတ္ က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင 
သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝန္က ဘာေျပာခဲပ့ါသလဲ။ 
ႏ ို႔တ ိုက္ရတာ ဘယ္လ ိုေနပါသလဲ။ 

ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနပါက၊ ပမာဏက ိုေျပာေပးပါ- ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနျခင္း မ ဟိုတ္ပါက- 

ဘယ္ႏွစ္ႀက မ္ေလာက္ ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ ဒါမွမဟိုတ္ 
ႏ ို႔ညႇစ္ထိုတ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို မ ခင္ႏ ို႔အျပင္ အျခားအရာေတြ တ ိုက္ေကၽြးပါသလား။ 
(ဟိုတ္ပါက) ဘယ္အသက္အရြယ္ျဖစပ္ါသလဲ။ 
ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ (24 နာရီကာလတြင္) 
ေသးေပါက္တာေၾကာင့္ သင့္ကေလးက ို 24 
နာရီအတြင္းမွာ ဒ ိုက္ပါဘယ္ႏွစ္ခါ လဲေပးရပါသလဲ။ 
ဝမ္းသြား (အီးပါ) တာေၾကာင့္ သင့္ကေလးက ို 24 
နာရီအတြင္းမွာ ဒ ိုက္ပါဘယ္ႏွစ္ခါ လဲေပးရပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္ မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္ခဲ့တာ ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 
ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးတာ 
ဒါမွမဟိုတ္ မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္တာက ို ရပ္လ ိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ေျပာျပပါ။ 
သင့္ကေလးက ို 24 မွာ ႏ ို႔ဘယ္ႏွစ္ခါတ ိုက္ပါသလဲ။ 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း 
ႀကီးထြားမႈဇယားက ို မွ ေဝပါ 

သင့္ကေလးရဲ႕ႀကီးထြားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 
ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အ 
္အလက္မ ား စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစပ္ါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ 
သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 
အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ 
ပါဝင္သူ(မ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  
WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 



ေမြးကငး္စကေလး 0-4 လ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား  

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 
ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 
• အစာအမာမ ားႏွင့္ ေစာစီးစြာထ ေတြ႔ျခင္း (< 6 mos.) 
• သၾကားပါဝင္ေသာေသာက္စရာမ ားက ို တ ိုက္ေကၽြးျခင္း 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဖလူအ ို႐ ိုက္ျဖည့္စြက္မႈ (>= 6 mos.) 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဗီတာမင္ဒီျဖည့္စြက္မႈ (< 400 IU) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ႏ ို႔မႈန္႔ေရာစပ္မႈ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ 

သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔အတြက္ မသင့္ေလ ာ္ေသာ ျဖည့္စြက္စာ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ဘူး/ခြက္က ို သံိုးျခင္း 
• ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ကန္႔သတ္ထားေသာအႀက မ္ေရ (< 2 
mos.) 

• ပံ့ပ ိုးထားျခင္းမရွ ေသာ ဖြ 
ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈ/ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း ဆက္ႏြယ္မႈ 

• ညစ္ညမ္းေနႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာ အစားအစာမ ား 
• မလံိုၿခံဳေသာ 

က ိုင္တြယ္မႈ/မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔က ို သ မ္းဆည္းျခင္း 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအမ ားစိုသည္ ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမနး္လ ိုသည္မ ားရွ ၾကပါသည္။ သင့္မွာ ဘယ္လ ိုေမးခြန္းမ  ဳးရွ ပါသလဲ။ 
သူ/သူမ ဗ ိုက္ဆာတဲ့အခါ သင့္ကေလးက သင့္က ိုဘယ္လ ိုအသ ေပးပါသလဲ။ 
သူ/သူမ ဗ ိုက္ျပည့္တဲ့အခါ သင့္ကေလးက သင့္က ိုဘယ္လ ိုအသ ေပးပါသလဲ။ 

ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးျခင္း- ႏ ို႔မႈန္႔တ ိုက္ျခင္း- 

ပိုလင္းမ ားသံိုးရာတြင္၊ ႏ ို႔တ ိုက္ၿပးီေနာက္ မ ခင္ႏ ို႔က ို သင္ဘာလိုပ္ပါသလဲ။ 

သင္ အလိုပ္ျပန္လိုပ္ဖ ို႔ စီစဥ္ထားပါသလား။ သင္ 
ႏ ို႔ညႇစ္ထိုတ္ဖ ို႔ စီစဥ္ထားပါသလား။ 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ ားသည္ ႏ ို႔မႈန္႔က ို မွန္ကန္စြာေရာစပ္ျခင္းႏွင္ 
င့္ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးျမနး္လ ိုသည္မ ားရွ ၾကပါသည္။ 
သင္ ႏ ို႔မႈန္႔က ို ဘယ္လ ိုေရာစပ္ပါသလဲ။ 
ဘယ္လ ိုေရအမ  ဳးအစားက ို သံိုးပါသလဲ။ 
ေဖ ာ္ထားေသာႏ ို႔မႈန္႔တ ိုက္ၿပီးေနာက္ ပ ိုေနသည့္ႏ ို႔က ို သင္ဘာလိုပ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ အျခားျဖည့္စြက္စာေတြ တ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးက ိုႏ ို႔တ ိုက္ရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာက ိုႏွစ္သက္ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 
မွတစ္ို- ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းမႈတစ္စံိုတစ္ရာျပဳလိုပ္လ ိုက္ပါက၊ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးအတြက္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
TV/ဗီဒီယ ိုၾကည့္ျခင္း စာရင္းက ို တိုံ႔ျပန္ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား - WIC အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာမ ခင္၏ ေမြးကင္းစကေလး (<6 လ) 
ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- 
က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ  (က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း)ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္  မက ိုက္ညီပါ 



ေမြးကငး္စကေလး 5-8 လ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား 
 

 

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးန႔ဲ႔ သင့္မ သားစိုန႔ဲပတ္သက္ၿပးီ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ 
အကူအညီေပးပါတယ္။ ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာက န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• ေဆးဝါး/အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ (ျပင္းထန္သည့္ အစ 

အစားအစာအက  ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
• အစာအ မ္အူလမ္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• မ  ဳးဗီဇႏွင့္ မ  ဳး႐ ိုးဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• အစာေခ ဖ က္မႈဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• ေမြးကင္းစကေလး မူးယစ္ေဆးဆ ိုင္ရာ ဆ ိုင္ဒ႐ိုန္း (< 6 mos.) 
• အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာအေျခအေနမ ား (အ 

(အာဟာရအေျခအေနက ို သက္ေရာက္သည္) 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ အ 

အပူေလာင္မႈမ ား 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးျခင္းဆ ိုင္ရာ ေရာဂါသစ္မ ား 
• ႏ ို႔ညႇစ္စက ္လ ိုသည္/အသံိုးျပဳသည္ 
• ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္းမ ား 

သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွည္န႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို အခ  န္မွန္ေမြးတာလား ဒါမွမဟိုတ္ ေစာေမြးခဲတ့ာပါလား။ 
သင့္ကေလးရဲ႕က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပးီ ဘာေတြက ိုစ တ္ပူေနပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို ဆရာဝန္န႔ဲ ေနာက္ဆံိုးျပခဲ့တာ ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

သင့္ကေလးရဲ႕ ႀကီးထြားမႈ ဒါမွမဟိုတ္ က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝန္က ဘာေျပာခဲ့ပါသလဲ။ 
ႏ ို႔တ ိုက္ရတာ ဘယ္လ ိုေနပါသလဲ။ 

ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနပါက၊ ပမာဏက ိုေျပာေပးပါ- ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနျခင္း မ ဟိုတ္ပါက- 

ဘယ္ႏွစ္ႀက မ္ေလာက္ ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ ဒါ 
ဒါမွမဟိုတ္ ႏ ို႔ညႇစ္ထိုတ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို မ ခင္ႏ ို႔အျပင္ အျခားအရာေတြ တ  
တ ိုက္ေကၽြးပါသလား။ (ကပ္ခြာမွတ္စိုက ိုသံိုးပါ) 

(ဟိုတ္ပါက) ဘယ္အသက္အရြယ္ျဖစ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို ႏ  
ႏ ို႔မႈန္႔တ ိုက္ပါသလား။ (ဟိုတ္ပါက) ဘယ 
ဘယ္ေလာက္တ ိုက္ပါသလဲ။ 

ယခို သင့္ကေလးက ို မ ခင္ႏ ို႔အျပင္ အျခားအရာေတြ တ  

တ ိုက္ေကၽြးပါသလား။ 

• (ဟိုတ္ပါက) ဘာတ ိုက္ပါသလဲ။ 
ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ (24 နာရီကာလတြင္) 

• သင့္ကေလးက ို ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္ မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္ခဲ့တာ ဘယ 
ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

• ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးတာ ဒါ 
ဒါမွမဟိုတ္ 

မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္တာက ို ရပ္လ ိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ေျပာျပပါ။ 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း 

ႀကီးထြားမႈဇယားက ို မွ ေဝပါ 

• သင့္ကေလးရဲ႕ႀကီးထြားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 
• (6 လၾကာၿပီးေနာက္ ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ကေလးရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 



ေမြးကငး္စကေလး 5-8 လ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ ား 
 

 
Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 

 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 

အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳ ဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို 
ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ ပါဝင္သူ(မ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  
WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 

အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 
• အစာအမာမ ားႏွင့္ ေစာစီးစြာထ ေတြ႔ျခင္း (< 6 mos.) 
• သၾကားပါဝင္ေသာေသာက္စရာမ ားက ို တ ိုက္ေကၽြးျခင္း 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဖလူအ ို႐ ိုက္ျဖည့္စြက္မႈ (>= 6 mos.) 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဗီတာမင္ဒီျဖည့္စြက္မႈ (< 400 IU) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ႏ ို႔မႈန္႔ေရာစပ္မႈ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔အတြက္ မသင့္ေလ ာ္ေသာ ျဖည့္စြက္စာ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ဘူး/ခြက္က ို သံိုးျခင္း 

ပံ့ပ ိုးထားျခင္းမရွ ေသာ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈ/ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း ဆက္ႏြယ္မႈ 
• ညစ္ညမ္းေနႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာ အစားအစာမ ား 
• မလံိုၿခံဳေသာ က ိုင္တြယ္မႈ/မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔က ို သ မ္းဆည္းျခင္း 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း 

ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူအမ ားစိုသည္ ၎တ 
၎တ ို႔ကေလး၏စားေသာက္ျခင္းနညး္လမ္း ေျပာငး္လဲမႈမ ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမနး္စရာမ ား ရွ ၾကပါသည္။ 

လာမည့္ အခ  ဳ႕ေသာ အေတြ႔ရမ ားသည့္ေခါင္းစဥမ္ ားမွာ အရသာႏွင့္ ထ ေတြ႔မႈ၊ ႏွင့္ ခြက္ျဖင့္ေသာက္ရန္ 
ေလ့လာျခင္းတ ို႔အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

• အစာအမာေတြ စေကၽြးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘာက ိုၾကားသ ထားပါသလဲ။ 
• သင့္ကေလးက ို ခြက္သံိုးတတ္ေအာင္ စၿပီးသင္ေပးေနပါၿပီလား။ 
• သင့္ကေလးက ို ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ အျခားျဖည့္စြက္စာေတြ တ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ။ 
• သင့္ကေလးက ိုႏ ို႔တ ိုက္ရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာက ိုႏွစ္သက္ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 
မွတစ္ို- ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းမႈတစ္စံိုတစ္ရာျပဳလိုပ္လ ိုက္ပါက၊ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးအတြက္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
TV/ဗီဒီယ ိုၾကည့္ျခင္း စာရင္းက ို တိုံ႔ျပန္ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား WIC အရည္အခ င္းျပည့္မီေသာမ ခင္၏ ေမြးကင္းစကေလး (<6 လ) 
ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- 
က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ  (က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း)ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္  မက ိုက္ညီပါ 
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မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လူတ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးန႔ဲ႔ သင့္မ သားစိုန႔ဲပတ္သက္ၿပးီ ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ 
အကူအညီေပးပါတယ္။ ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ အဆင္ေျပပါသလား။ 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ က္အလက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာက န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• ႏွလံိုးေသြးေၾကာဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ (ျပင္းထန္သည့္ အစ 

အစားအစာအက  ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
• အစာအ မ္အူလမ္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• မ  ဳးဗီဇႏွင့္ မ  ဳး႐ ိုးဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• အစာေခ ဖ က္မႈဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• လတ္တေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုင္းဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ 

အပူေလာင္မႈမ ား 
• အျခားေသာ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာအေျခအေနမ ား 

(အာဟာရအေျခအေနက ို သက္ေရာက္သည္) 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးျခင္းဆ ိုင္ရာ ေရာဂါသစ္မ ား 
• ႏ ို႔ညႇစ္စက ္လ ိုသည္/အသံိုးျပဳသည္ 
• ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္းမ ား 

သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွည္န႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  န္က ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို အခ  န္မွန္ေမြးတာလား ဒါမွမဟိုတ္ ေစာေမြးခဲတ့ာပါလား။ 
သင့္ကေလးရဲ႕က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပးီ ဘာေတြက ိုစ တ္ပူေနပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးက ို ဆရာဝန္န႔ဲ ေနာက္ဆံိုးျပခဲ့တာ ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

သင့္ကေလးရဲ႕ ႀကီးထြားမႈ ဒါမွမဟိုတ္ က န္းမာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝန္က ဘာေျပာခဲ့ပါသလဲ။ 
ႏ ို႔တ ိုက္ရတာ ဘယ္လ ိုေနပါသလဲ။ 

ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနပါက၊ ပမာဏက ိုေျပာေပးပါ- ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးေနျခင္း မ ဟိုတ္ပါက- 

ဘယ္ႏွစ္ႀက မ္ေလာက္ ႏ ို႔ခ  ဳတ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ ဒါ 
ဒါမွမဟိုတ္ ႏ ို႔ညႇစ္ထိုတ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို မ ခင္ႏ ို႔အျပင္ အျခားအရာေတြ တ  
တ ိုက္ေကၽြးပါသလား။ (ကပ္ခြာမွတ္စိုက ိုသံိုးပါ) 

(ဟိုတ္ပါက) ဘယ္အသက္အရြယ္ျဖစ္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို 
ႏ ို႔မႈန္႔တ ိုက္ပါသလား။ ဟိုတ္ပါက၊ ဘယ္ေလာက္တ ိုက္ပါသလဲ။ 

ယခို သင့္ကေလးက ို မ ခင္ႏ ို႔အျပင္ အျခားအရာေတြ 

တ ိုက္ေကၽြးပါသလား။ 

• (ဟိုတ္ပါက) ဘာတ ိုက္ပါသလဲ။ 
ပမာဏဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ (24 နာရီကာလတြင္) 

သင့္ကေလးက ို ေနာက္ဆံိုးအႀက မ္ မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္ခဲ့တာ 
ဘယ္တိုန္းကပါလဲ။ 

ႏ ို႔ခ  ဳ႕တ ိုက္ေကၽြးတာ 
ဒါမွမဟိုတ္ 

မ ခင္ႏ ို႔တ ိုက္တာက ို ရပ္လ ိုက္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ေျပာျပပါ။ 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲန္း 
ႀကီးထြားမႈဇယားက ို မွ ေဝပါ 

• သင့္ကေလးရဲ႕ႀကီးထြားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 
• (ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ကေလးရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 
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Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြန္ခဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြန္းမ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင္၊ ကားထဲတြင္၊ အလိုပ္တြင္ သ ို႔မဟိုတ္ 
ေန႔ကေလးထ န္းေက ာင္းတြင္ အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ 
သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယင္းေနရာတြင္ ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 

အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳ ဘူးလ ို႔ ခံစားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ ဒါမွမဟိုတ္ မ သားစိုဝင္က ို 
ေၾကာက္ေနမ ပါသလား။ ပါဝင္သူ(မ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုင္ရာ ပံ့ပ ိုးေပးသူ(မ ား) 

ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  
WIC နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 

အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 

• သၾကားပါဝင္ေသာေသာက္စရာမ ားက ို တ ိုက္ေကၽြးျခင္း 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဖလူအ ို႐ ိုက္ျဖည့္စြက္မႈ (>= 6 mos.) 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဗီတာမင္ဒီျဖည့္စြက္မႈ (< 400 IU) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ႏ ို႔မႈန္႔ေရာစပ္မႈ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ္ လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔အတြက္ မသင့္ေလ ာ္ေသာ ျဖည့္စြက္စာ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ဘူး/ခြက္က ို သံိုးျခင္း 
• ပံ့ပ ိုးထားျခင္းမရွ ေသာ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈ/ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း ဆက္ႏြယ္မႈ 
• ညစ္ညမ္းေနႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာ အစားအစာမ ား 
• မလံိုၿခံဳေသာ က ိုင္တြယ္မႈ/မ ခင္ႏ ို႔/ႏ ို႔မႈန္႔က ို သ မ္းဆည္းျခင္း 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း 

လာမည့္ အေတြ႔ရမ ားေသာေခါငး္စဥ္အခ  ဳ႕မွာ ခြက္ႏွင့္ေသာက္ျခင္း၊ မ သားစိုအစားအစာမ ားက ို မ  
မ တ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ ႏ ို႔က ိုေျပာင္းထည့္ျခင္းတ ို႔အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ကေလးက ိုႏ ို႔တ ိုက္တဲ့အခ  န္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 

 
သင့္ကေလးက ို ဘယ္လ ိုဗီတာမင္ ဒါမွမဟိုတ္ အျခားျဖည့္စြက္စာေတြ တ ိုက္ေကၽြးပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ိုႏ ို႔တ ိုက္ရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာက ိုႏွစ္သက္ပါသလဲ။ 

ဘာက ိုပ ိုၿပီးသ ခ င္ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 
မွတစ္ို- ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းမႈတစ္စံိုတစ္ရာျပဳလိုပ္လ ိုက္ပါက၊ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးအတြက္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
TV/ဗီဒီယ ိုၾကည့္ျခင္း စာရင္းက ို တိုံ႔ျပန္ရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္မႈမ ားျပဳလိုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္ရွ သည့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- 
က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မူးယစ္ေဆးဝါးအသံိုးျပဳမႈ  (က ိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း)ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္  မက ိုက္ညီပါ 



ကေလးအကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းမ ား  

မ တဆ္ကေ္ဖာ္ျပခ က-္ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔က လတူ ိုင္းက ို အဆ ိုပါလာမည့္ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ ေမးျမန္းထားပါတယ္။ ဒါက သင့္ကေလးနဲ႔႔ သင့္မ သားစိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြႏ္ိုပ္တ ို႔ေလ့လာသ ရွ ႏ ိုင္ဖ ို႔ အကူအညီေပးပါတယ။္ သင့္က ို ေမးခြန္းအခ  ဳ႕ေမးဖ ို႔ 
အဆင္ေျပပါသလား။ 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထငရ္ွားေအာငလ္ိုပ္ထားေသာေမးခြနး္မ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 

က န္းမာေရးအခ ကအ္လက္ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါကဲ့သ ို႔ေသာက န္းမာေရးအေျခအေနမ ား- 
• ေဆးဝါး အာဟာရဓာတ္ တိုံ႔ျပန္မႈမ ား 
• အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ (ျပင္းထန္သည့္ အစားအစာအက  ဳးသက္ေရာက္မႈ) 
• အစာအ မ္အူလမ္းေၾကာင္းဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• မ  ဳးဗီဇႏွင့္ မ  ဳး႐ ိုးဆ ိုင္ရာ ပံိုမွန္မဟိုတ္မႈ 
• လကတ္ ို႔စ္က ို အစာေခ ဖ က္ႏ ိုင္စြမ္းမရွ ျခင္း 
• ခံတြင္းက န္းမာေရးအေျခအေန 
• လတတ္ေလာ အဓ ကခြဲစ တ္မႈ၊ ခႏၶာက ိုယ္ပ ိုငး္ဆ ိုင္ရာ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာ၊ အ 

အပူေလာင္မႈမ ား 
ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ကာကြယ္ေဆးထ ိုးျခင္းမ ား 

သင့္ကေလးရဲ႕ ေမြးစဥ္က အရပ္အရွညန္႔ဲ က ိုယ္အေလးခ  နက္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို ေမြးရက္အနးီတစ္ဝ ိုက္မွာ ေမြးခဲတ့ာပါလား။ သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝနန္႔ဲ 

ေနာကဆ္ံိုးအႀက မ္ေတြ႔ခဲ့တာ ဘယတ္ိုနး္ကပါလဲ။ 

သင့္ကေလးရဲ႕က နး္မာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပးီ သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝန္က ဘာေတြက ိုစ တ္ပူေနပါသလဲ။ သင့္မွာ 

ဘယ္လ ိုစ တ္ပပူန္မႈေတြရွ ပါသလဲ။ 

အန္သ႐ ို/ဓာတ္ခြခဲနး္ 
ႀကီးထြားမႈဇယားက ို မွ ေဝပါ 

သင့္ကေလးရဲ႕ႀကးီထြားမႈနဲ႔ပတ္သကၿ္ပးီ သင့္ကေလးရဲ႕ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 
သင့္ကေလးရဲ႕ႀကးီထြားမႈဇယားက ို ၾကည့္လ ိုပါသလား။ 
သင့္ကေလးရဲ႕ႀကးီထြားမႈနဲ႔ပတ္သကၿ္ပးီ ဘယ္လ ိုခစံားရပါသလဲ။ 

(ေသြးနီဥနည္းေနပါက) သင့္ကေလးရဲ႕သံဓာတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္ကေလးရဲ့ဆရာဝန္က ဘာေျပာထားပါသလဲ။ 

မ သားစိုအကဲျဖတ္မႈ 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
• ပတ္ဝန္းက င္တြင္ ေဆးရြက္ႀကီးအေငြ႕ႏွင့္ ထ ေတြ႕ရျခင္း 

 
• အႏ ိုင္က င့္ခံရမႈ (လြနခ္ဲ့ေသာ 6 လ) 

(သတ္မွတထ္ားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္စစ္ေဆးမႈတြင္ ေရြးေပးပါ) 

လာမည့္ေမးခြနး္မ ားသည္ သင္၏အ မ္တြင္ေနထ ိုင္ေသာ သင့္မ သားစိုႏွင့္ အျခားသူမ ားအေၾကာငး္ ျဖစ္ပါသည္။ 
လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း အလံိုပ တ္ေနရာတစ္ခို (အ မ္တြင၊္ ကားထဲတြင္၊ အလိုပတ္ြင္ သ ို႔မဟိုတ္ ေန႔ကေလးထ နး္ေက ာငး္တြင ္
အစရွ သည္) တြင္ တစ္စံိုတစ္ေယာက္က ေဆးလ ပ္ေသာက္ေနစဥ္ သ ို႔မဟိုတ္ vape ေသာက္ေနစဥ္တြင္ သင္ သ ို႔မဟိုတ္ သင့္ကေလးသည္ ယငး္ေနရာတြင ္
ရွ ေနခဲ့ပါသလား။ 

 
အ မ္မွာ မလံိုၿခံဳ ဘးူလ ို႔ ခစံားရပါသလား။ သင့္ရဲ႕လကတ္ြဲေဖာ္ ဒါမမွဟိုတ္ မ သားစိုဝငက္ ို ေၾကာကေ္နမ ပါသလား။ 
ပါဝင္သ(ူမ ား) အတြက္ ေဆးဘက္ဆ ိုငရ္ာ ပံ့ပ ိုးေပးသ(ူမ ား) 
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 1  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 2  
ပံ့ပ ိုးေပးသူ 3  

 
WI C နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ကေနၾကားသ ခဲ့တာပါလဲ။ (ကနဦးအသ အမွတ္ျပဳျခင္းတြင္သာ ေမးျမန္းပါ) 

အစားအေသာက္ႏွင့္ က န္းမာေရး 

ေဖာ္ျပပါအတြက ္နားေထာငက္ာ အကဲျဖတ္ပါ 
ေဖာ္ျပပါတ ို႔ကဲ့သ ို႔ေသာ အာဟာရဆ ိုင္ရာ စ တ္ပူပန္မႈမ ား- 

• သၾကားပါဝင္ေသာေသာက္စရာမ ားက ို တ ိုက္ေကၽြးျခင္း 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဖလူအ ို႐ ိုက္ျဖည့္စြက္မႈ (> 6 mos.) 
• မလံိုေလာက္ေသာ ဗတီာမင္ဒီျဖည့္စြက္မႈ (< 400 IU) 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ျဖည့္စြက္ႏ ို႔ 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ သ ို႔မဟိုတ ္လြန္ကေဲနေသာ ျဖည့္စြက္မႈမ ား 
• မသင့္ေလ ာ္ေသာ ဘးူ/ခြကက္ ို သံိုးျခင္း 

ဒါက ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူေတြအေနန႔ဲ သင့္ကေလးရဲ႕စားေသာက္ျခငး္နဲ႔ပတ္သကၿ္ပးီ ေမးစရာေတြရွ လာတတ္တဲ့အခ  န္ပါ။ 

သင့္ကေလးရဲ႕စားေသာကျ္ခငး္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လ ိုခံစားရပါသလဲ။ 

ဓာတ္မတည့္ျခငး္ ဒါမမွဟိုတ ္အျခားအေၾကာငး္ရငး္မ ားေၾကာင့္ သင့္ကေလးမစားႏ ိုင္တဲ့အစားအစာမ  ဳ း ရွ ပါသလား။ 

အသးီအရြကေ္တြန႔ဲ သစ္သးီေတြစားတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပးီ သင့္ကေလး ဘယလ္ ိုခံစားရပါသလဲ။ 

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ သင့္ကေလးဘာေသာက္ပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးက ို ဘယ္လ ိုဗတီာမင္ ဒါမမွဟိုတ ္ အျခားျဖည့္စြက္စာေတြ တ ိုက္ေကၽြးပါသလ။ဲ 



ကေလးအကဲျဖတ္မႈေမးခြန္းမ ား  

 

Cascades စစ္ေဆးမႈ ေမးခြနး္မ ား (ထင္ရွားေအာင္လိုပ္ထားေသာေမးခြန္းမ ားက ို ေျဖရန္လ ိုအပ္ပါသည္) 
• ပံ့ပ ိုးထားျခင္းမရွ ေသာ ဖြံ႔ၿဖ ဳးတ ိုးတက္မႈ/ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္း ဆက္ႏြယ္မႈ 
• ပီကာ 
• ညစ္ညမ္းေနႏ ိုင္ေခ ရွ ေသာ အစားအစာမ ား 
• အဆီေလွ ာ့ထားေသာ သ ို႔မဟိုတ္ အဆီမပါေသာ ႏ ို႔ (12-23 mos.) 
• အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ စားေသာက္မႈဝါ 

သင့္ကေလးရဲ႕စားေသာက္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင့္က ို ဘာက အေပ ာ္ရႊင္ဆံိုးျဖစ္ေစပါသလဲ။ 

သင့္ကေလးရဲ႕စားေသာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္ခိုက ို ေျပာင္းလဲႏ ိုင္မယ္ဆ ိုရင္၊ အဲဒါက ဘာျဖစ္ႏ ိုင္ပါသလဲ။ 

 
က န္းမာေရးအကဲျဖတ္မႈ 

အသ အမွတ္ျပဳျခင္းက ို (ေန႔စြေဲဖာ္ျပပါ) တြင ္စတင္စဥ္ကတည္းက သင့္ကေလး၏က န္းမာေရးတြင္ မည္သည္တ ို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသလဲ။ 

သင့္ကေလး၏ စားေသာက္မႈ သ ို႔မဟိုတ္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ မည္သည္တ ို႔ ေျပာင္းလဲလာပါသလဲ။ 

သင့္ကေလး၏ က န္းမာေရး၊ စားေသာက္မႈ၊ သ ို႔မဟိုတ္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈတ ို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြက ိုစ တ္ပူမ ပါသလဲ။ 

အီက ို-ဆ ိုရွယ္ ေရြးခ ယ္ႏ ိုင္ေသာစစ္ေဆးမႈ 

မွတစ္ို- ဤစစ္ေဆးမႈတြင္ ထည့္သြင္းမႈတစ္စံိုတစ္ရာအတြက္ ခႏၶာက ိုယ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ TV/ဗီဒီယ ိုၾကည့္ျခင္း 
စာရင္းက ို ေရြးခ ယ္မႈရန္ လ ိုအပ္ပါသည္။ 

သတ္မွတ္ထားေသာအႏၱရာယ္အခ က္အလက္မ ား သင့္ေလ ာ္ေသာ အာဟာရ သ ို႔မဟိုတ္ ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းဆံိုးျဖတ္ခ က္မ ားက ိုခ မွတ္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ထားေသာစြမ္းရည္မ ား 

အႏၱရာယ္မ ားက ို ခြျဲခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွ ပါက၊ သတ္မွတ္ေပးပါ- 

ႏ ို႔တ ိုက္ျခင္းလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ မက ိုက္ညီပါက စားေသာက္ပံိုလမ္းညႊန္ခ က္မ ားႏွင့္ မက ိုက္ညီပါ 

 

 
 


