Myanmar

သင့္ကေလး ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးဲ႔ဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥမ်ဳိး ရွိပါသလား
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈလုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အုပ္ထိန္းသူမ်ားသု႔ိ
လတ္တေလာႏွစ္မ်ားတြင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈျပဳၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသား အုပ္ထိန္းသူမ်ား တိုးပြားလာလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္

ကေလး၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

မည္သူႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳရင္ေကာင္းမည္ဆိုသည္ကိုမသိ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ရွဳပ္စရာအျဖစ္မ်ဳိးရွိရသည္မဟုတ္ပါလား။ ကေလး၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
(ေနရာဌာန)မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား

အုပ္ထိန္းသူူတို႔အားလံုးသည္

ဤစာေစာင္ျဖင့္ မိမိတို႔လုိအပ္ေသာ သ တင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည့္အခါ မည္ သည့္ေနရာသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး

စိုးရိမ္လ်က္ရွိေသာ

အုပ္ထိန္းသူမ်ားကို အားေပးကူညီသည့္အဖြဲ႔အစည္း

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအတြက္

လြယ္လင့္တကူခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳႏိုင္မည္ ဆိုပါက

ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူရပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဤကဲသ
့ ႔ေ
ုိ သာအေျခအေနမ်ဳိးရွိပါသလား?
1. စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း။

ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေသာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကိုခံယူၾကပါစိ႔ု

2. နာမည္ေခၚေသာ္လည္း လွည့္မၾကည့္ျခင္း။

ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးက်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမႈ(ေဆးစစ္ျခင္း)ကို လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

3. အၾကည့္ခ်င္းမဆံုျခင္း၊ အၾကည့္ခ်င္းဆံုရန္ မလြယ္ကူျခင္း။

သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေျခအေနတို႔ကို စစ္ေဆး အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

4. အသံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ ခံႏိုင္ရည္မရွိျခင္း (မိမိနားကိုပိတ္ထားျခင္း)။
5. တျခားကေလးမ်ားအေပၚစိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္း။

မပ်က္မကြက္ေဆးစစ္မႈ ခံယူ ၾကပါစုိ႔။

6. ဂနာမၿငိမ္ဘဲေလွ်ာက္ပတ္သြားေနျခင္း။

7. စိတ္ဝင္စားသည့္အရာမ်ားမွာ အစြန္းေရာက္ေနျခင္း(ထူးထူးျခားျခားအေရာင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ သေကၤတ၊ စကားလံုး၊
ကိန္းဂဏန္းစသည္)။
8. အားလံုးအတူတူလႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ အျခားကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔အလားတူ လႈပ္ရွားမႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။
9. အိမ္သာသြားျခင္းႏွင့္ အဝတ္အစားလဲျခင္းစသည့္ လူေနမႈဘဝဓေလ့စရိုက္မ်ားကို က်င့္သား ရေအာင္လုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ယူရျခင္း။
10. ေဒါသထြက္မႈျပင္းထန္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ႏွင့္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း။

●ဆရာဝန္မွစမ္းသပ္စစ္ေဆးပါမည္။ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မွာ စစ္ေဆးမႈအားလံုးအတြက္ ၀ ယန္း ျဖစ္ပါသည္။
●က်န္းမာေရးေဆးစစ္မႈလုပ္ေဆာင္သည့္ကာလမွာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရအဖြဲ႔ အသီးသီးကိုလိုက္၍ ကြာျခားပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားထံံသို႔သြားေရာက္အတည္ျပဳ ေမးျမန္းအတည္ျပဳပါ။
●က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈတိုင္းတြင္ စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္မည့္အသက္ရြယ္ကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။
【ႏို႔စ႔အ
ို ရြယ္ကေလး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ】
ကေလး အသက္ ၃~၄လအရြယ္ေရာက္သည့္အခါ။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ခံထံ စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။ အာဟာရပညာရွင္မွ ႏို႔ျဖတ္ရန္အတြက္ျဖည့္စြက္စာေကၽြးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေပးပါမည္။

သင့္ကေလးတြင္ ဤကဲသ
့ ေ
ုိ႔ သာျပႆနာမ်ားရွိပါက စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ပါတယ္…

【အသက္၁ႏွစ္ခြဲအရြယ္ကေလး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ】

ဤကဲ့သေ
ုိ႔ သာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ယာယီသာျဖစ္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အကယ္၍ မိမိကေလးတြင္

ကေလးအသက္ ၁ႏွစ္ခြဲမွ ၂ႏွစ္မျပည့္မီအတြင္း။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ခံထံ စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာျပႆနာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္။

【အသက္၃ႏွစ္အရြယ္ကေလး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ】

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ
“ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း”ဆိုသည္မွာ ဦးေႏွာက္စြမ္းေဆာင္ရညဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး အမ်ားစု
မွာေမြးရာပါခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းတြင္ ေအာက္ပါဇယားတြင္ျပထားသကဲ့သုိ႔အမ်ဳိးအစား
အနည္းငယ္ရွိပါသည္။ အလားတူခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္လကၡဏာျပသမႈမ်ဳိးွမွာ တစ္ဦးခ်င္း အလိုက္ကြာျခားမႈရွိပါ
သည္။ တစ္ဖန္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္ သံုးေလးမ်ဳိးရွိေနေသာသူူတို႔လ ည္း ရွိပါသည္။

သက္တံေရာင္စဥ္ေအာ္တစ္ဇင္ပံုမမွန္ ျဖစ္စဥ္ (ASD)
ဉာဏ္ရည္ခ်ဳိ႕ယြင္းသည့္ေရာဂါ

အက္စ္ပါဂါေရာဂါလကၡၡဏာစ

 စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း(အက္စ္ပါဂါေရာဂါလကၡဏာစုတြင္
စကားေျပာျခင္း ေနာက္က်ျခင္းမ်ဳိးမေတြ႔ရပါ)
 ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရန္ခက္ခဲမႈ
 အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးႏွင့္လူမႈေရးျပႆနာမ်ား
 ထပ္ခါတလဲလဲႏွင့္တူညီေသာလႈပ္ရွားမႈ
အလြန္အမင္းစိတ္ဝင္စားျခင္း၊ တပ္မက္ႏွစ္သက္ျခင္း
 အာရံုခံစားႏိုင္မႈလြန္ကဲျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အာရံုခံစားႏိုင္မႈ
ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း၊ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ျခင္း

【ေက်ာင္းစတက္ခ်ိန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မ】
ႈ
သင့္ကေလး မူလတန္းေက်ာင္းစတက္မည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ေရွ႕တစ္ႏွစ္၏ စက္တင္ဘာလ ေလာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာပညာေရးေကာ္မတီထံမွ
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးဆံုးျဖတ္မႈကိုခံယူၾကပါစို႔။ အျမင္စြမ္းရည္ႏွင့္အၾကားစြမ္းရည္တို႔ကိုစစ္ေဆးပါမည္။ လြယ္ကူေသာ
ဉာဏ္ရည္စစ္ေဆးမႈကိုလုပ္ေဆာင္ပါမည္။

ေနာက္က်ျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိ

ေနရာအႏ႔ွံသက္ေရာက္ေသာ

ကေလးအသက္ ၃ႏွစ္မွ ၄ႏွစ္မျပည့္မီအတြင္း။ ဆီးစစ္ပါမည္။ အျမင္အာရံုႏွင့္အၾကားအာရံုတို႔ကိုစစ္ေဆးပါမည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ခံ၊
အာဟာရပညာရွင္၊ စိတ္ပညာရွင္တို႔ထံ စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။

အေၾကာင္းၾကားစာေရာက္လာပါ မည္။ တက္ေရာက္ရန္လ်ာထားသည့္ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ေက်ာင္းစတက္ခ်ိန္

ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္မႈျပဳႏုိင္ပါသည္။

အာရံုစူးစိုက္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္း
တက္ႂကြမႈျဖစ္ျခင္းတိျု႔ ဖစ္သည့္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္ AD/HD
(အာရံုစူးစိုက္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္းတက္ႂကြမႈျဖစ္သည့္ေရာ
ဂါ၊ အာရံုစူးစိုက္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အလြန္အင္းတက္ႂကြမႈျဖစ္ျခင္းတို႔
ျဖစ္သည့္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္)
 အာရံုစူးစိုက္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္း

【ေက်ာင္းစတက္ရန္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း】
ပညာေရးေကာ္မတီႏွင့္ပညာေရးစင္တာတို႔သည္ မသန္စြမ္းသည့္ကေလး၊ မူလတန္းေက်ာင္းလူေနမႈ တြင္
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည့္ကေလးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ေက်ာင္းစတက္ရန္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိုအပ္ပါသည္။ ႀကိဳ တင္စာရင္းေပးသြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ပညာေရးေကာ္မတီထံ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

 ၿငိမ္ၿငိမ္မေနႏိုင္ျခင္း

 စိတ္လိုက္မာန္ပါျပဳမူျခင္း

ပညာသင္ယူမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္ LD
(ပညာသင္ယူႏိုင္စြမ္းအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ေရာဂါ၊ပညာသင္
ယူႏိုင္စြမ္းအကန္႔အသတ္ရွိသည့္ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္စဥ္)
 ပညာသင္ယူမႈတစ္ရပ္လံုးအတြက္ ဉာဏ္ရညဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈေနာက္က်ျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္လည္း “အဖတ္”၊ “အေရး”
၊ “တြက္ခ်က္ျခင္း”တို႔တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေတာ္ေတာ္လည္း ညံ့ဖ်င္းေန

* ယင္းတို႔အျပင္ တိုရက္တိုေရာဂါလကၡဏာစု၊ စကားထစ္ျခင္း(ေရာဂါ)၊ ႀကီးထြား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာ
ဟန္ခ်က္ထိန္းလႈပ္ရွားႏိုင္မႈ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း စသည္ တိ႔က
ု ိုလည္း အမ်ဳိးအစားခြဲျခားထားပါသည္။

 မသန္စြမ္းသည့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈ
ကေလးငယ္မ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈခံယူမည္နည္းဆိုသည့္ကိစၥအတြက္ မိဘ
ႏွင့္ကေလး၏ဆႏၵကို အစြမ္းကုန္အေလးထားၿပီးမွသာ ပညာေရးေကာ္မတီမွဆံုးျဖတ္မႈျပဳပါသည္။
မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ “အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္အတန္း” ႏွင့္ “ပံုမွန္အတန္း၏
လမ္းညႊန္မႈျဖင့္သင္ၾကားေသာအတန္း” တို႔ ရွိပါသည္။
“အထူးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ေက်ာင္း” ဆုိသည္မွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္မသန္စြမ္းမႈျဖစ္သည့္
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကပါစို႔
ကေလးမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးပံုမွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ခ်င္းကိုလုိက္ၿပီး ကြာျခားပါ သည္။ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိပါက ေစာစီးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳၿပီး
တုုန္႔ျပန္္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိးကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေရာဂါအဆင့္ကိုလုိက္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လူမႈ ဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈ (ေထာက္ပံ့ေၾကးစသည္)မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာပိုင္းရွိေသာကမ်ားႏွင့္ ကေလး၏ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပိုင္းရွိစိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားရွိ

မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ရ ယူလိုပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားတြင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ခံႏွင့္ ဦးစြာေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳပါ။

မသန္စြမ္းအမ်ဳိးအစားေပၚလိုက္ၿပီး “ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွတ္ပံုတင္ စာအုပ္”၊

ကေလး၏ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
●
●

ကေလးထိန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူႀကိဳမ်ားသို႔ ပို႔ထားသည့္အေျခအေနတြင္ ကေလး၏ အေနအထားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ကေလးထိန္းေပးသည့္ပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈျပဳပါ။

●

မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍
မသန္စြမ္းျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားသည့္ (မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္စာအုပ္)ကို ကိုင္ေဆာင္ထားပါက မသန္စြမ္းအမ်ဳိးအစားႏွင့္

“စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးမွတ္ပံုတင္စာ အုပ္” ၊ “ခႏၶာကုိယ္မသန္စြမ္းမွတ္ပံုတင္စာအုပ္”
ဟူ၍ အမ်ဳိးအစား ၃ မ်ဳိးရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာေပၚမူတည္ၿပီး ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈပိုင္းဆိုင္ရာလက္ခံေဆြးေႏြးေပးသူမွလုပ္ေဆာင္ေသာ တစ္ဦး ခ်င္းသီးျခားေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္



လွည့္လည္ေဆြးေႏြးေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
●

မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ရွိပါက လူမႈဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူသည့္အခါအတြက္ စာ ရြက္စာတမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
လြယ္ကူသြားပါမည္။

ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာေပၚမူတည္ၿပီး မိဘႏွင့္ကေလးအတူတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳစာသင္ခန္းမ်ားကို



ေထာက္ပံ့ေၾကးစသည္တုိ႔၏ေငြပမာဏမွာ မသန္စြမ္းမႈအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ေရာဂါအဆင့္ ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားပါသည္။

ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ မိမိကေလး၏ ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံုနည္းလမ္းကို သင္ယူႏိုင္ပါသည္။



အက်ံဳးဝင္သူ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာစသည္တုိ႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာေပၚမူ တည္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ေဒသကြဲျပားပါသည္။

* လက္ခံေဆြးေႏြးေပးႏိုင္မည့္သူႏွင့္ေနရာ(ေကာင္တာ) တို႔မွာ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာေပၚ လိုက္ၿပီးကြာျခားပါသည္။ အေသးစိတ္ကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာဝန္ခံ ထံ

* အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာအတြက္ သင္ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာရွိ လူမႈဖူလံုေရး တာဝန္ခံေကာင္တာတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။

ေဆးရံုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းအတြက္ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျခင္းကို အထူးကုဆရာဝန္ (ကေလး ဆရာဝန္၊ ကေလးစိတ္ပညာဆရာဝန္)တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ဆရာဝန္ျဖင့္ ေရာဂါစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ လိုပါက ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါ။
●

အထူးကုဆရာဝန္ရွိသည့္ ေဆးရံုကို ရွာေဖြစံုစမ္းပါ။ ၿမိဳ႕နယ္၊ေက်းရြာရွိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတာ ဝန္ခံႏွင့္
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတို႔အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာစသည္တိုျ႔ ဖင့္ ေဆြး ေႏြးတုိင္ပင္ပါ (အမ်ားစုေသာေဆးရံုံတို႔မွာ
ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရသည့္စနစ္ျဖစ္သည္ )။

●

ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာဂါစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈျပဳခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ျပားႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးမွတ္ပံုတင္စာအုပ္တို႔ကုိ ယူေဆာင္သြားပါ။

●

သင့္ကေလးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေနသည့္ကိစၥ၊ ေနအိမ္ႏွင့္ကေလးထိန္းေက်ာင္းတို႔၌ရွိခ်ိန္အတြင္း သြင္ျပင္ လကၡဏာတို႔ကို ႀကိဳတင္စုစည္းျပင္ဆင္ထားပါ။
စာျဖင့္ခ်ေရးထားပါကေကာင္းပါသည္။

ကိုးကားသတင္းအခ်က္အလက္
◆အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္မူဝါဒေရးရာေပၚတယ္လ္ဆိုဒ္
ခရိုင္မ်ားရွိႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအသင္းမ်ားမွလုပ္ေဆာင္ေသာ ဖုန္းျဖင့္လက္ခံေဆြးေႏြးေပးသည့္ ေကာင္တာစာရင္းကို
ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
https://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html
◆ဖုန္းျဖင့္လက္ခံေဆြးေႏြးေပးျခင္းအားျဖင့္သတင္းအခ်က္အလက္ေပးအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
AMDAအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆးဝါးကုသမႈသတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ
သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္စမ္းသပ္ကုသမႈခံယူႏိုင္ေသာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ႏွင့္
ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာလူမႈဖူလံုေရးစနစ္အတြက္ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္
တိုက်ဳိရံုး

စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းသီးျခားကုထံုး
လိုအပ္ပါက ေဆးရံုတြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားမွ စမ္းသပ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းသီး ျခားကုသမႈနည္းလမ္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
စမ္းသပ္ရွာေဖြမႈျပဳရာတြင္ ဉာဏ္ရည္ႏွင့္ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကုစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈ၊ အၾကားစြမ္းရည္စမ္းသပ္ရွာ ေဖြမႈ၊ ဦးေႏွာက္လိႈင္းစမ္းသပ္ရွာေဖြမႈတို႔ရွိပါသည္။
သင့္ကေလးသည္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္ေဆးေတြ႔ရပ
ွိ ါက…
သင့္ကေလးသည္ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည္ဟုစစ္ေဆးေတြ႔ရွိျခင္းမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ ရာ ျဖစ္သည့္ကိစၥပင္မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္
ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံုနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သင့္ကေလး၏အေျခအေနမွာ ေသခ်ာေပါက္ ေကာင္းမြန္
လာမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးအေပၚတုုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ခံဆရာဝန္ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာဝန္ထမ္းတိုျ႔ ဖင့္
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳလုပ္ပါ။

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သတ
ူ ႔အ
ို တြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတ႔အ
ို ားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဥပေဒ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ “ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတို႔အားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဥပေဒ”ဟူသည့္ ဥပေဒရွိပါသည္။ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည့္သူ
(ကေလးမွ လူႀကီးအထိ)ႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ မိသားစုဝင္တုိ႔ကို အေထာက္အကူေပးရန္အတြက္ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒျဖစ္သည္။
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတို႔အားေထာက္ပံ့ကူညီေရးဥပေဒသည္ ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကစဥ့္ ကလ်ားျဖစ္ေနသည့္ကေလးကို က်န္းမာစြာျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာေစၿပီး
႔ ဘာင္တစ္ရပ္တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ထိုကေလး၏မိသားစုဝင္တို႔သည္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ကေလးျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈျပဳႏုိင္ေသာေဒသတြင္းလူေ

ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတ႔အ
ို တြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသူႏွင့္ ယင္းတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳႏိုင္သည့္

03-6233-9266 https://www.amdamedicalcenter.com/activities

◆Google ဘာသာျပန္[ေရးဆြဲဖန္တီးသူ : google, Inc]
စာသားျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္း၊ ကင္မရာဓာတ္ပံုျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္း၊ လက္ေရး လက္သားျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္း၊
အသံျဖင့္ဘာသာျပန္ျခင္းတိျု႔ ပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္သည္။
◆ဘာသာစကားေပါင္းစံုအားအသံျဖင့္ဘာသာျပန္ေပးသည့္အက္ပလီ ေကးရွင္း Voice Tra (ဗိြဳက္စ္ထရာ)
[ေရးဆြဲဖန္တီးသူ : NICT (အမ်ဳိးသားသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာအင္စတီက်ဳ)]
စကားေျပာလိုက္ပါက ႏိုင္ငံျခားဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေပးသည့္ အသံျဖင့္ဘာသာျပန္ေပးသည့္
အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ဆိုမႈျပဳႏုိင္ေသာဘာသာစကားေပါင္း၃၁ခုရွိၿပီး ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျခင္း၊၊
http://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
◆Clarinet မွႀကိဳဆိုပါ၏ ေက်ာင္းပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္
[ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အားကစား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန]
ျပည္ပမွသားသမီးမ်ားအတြက္ပညာေရး၊ မိမိႏိုင္ငံသို႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားကေလးသူငယ္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ပညာေရးစသည္္တို႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
◆ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သတ
ူ ႔အ
ို တြက္ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးစင္တာ
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည့္ကေလးအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္လမ္းညႊန္မႈျပဳသည့္နည္းလမ္း၊
ႀကီးထြားဖြ႔ၿံ ဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သုေတသနႏွင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ အေထာက္အကူျပဳ
ကိရိယာတို႔ကိုၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါသည္။
http://icedd_new.nise.go.jp/

အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသ တြင္းတြင္ရွိပါသည္။ “ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတို႔အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာ” သည္ ခရိုင္အသီးသီး တြင္
ေထာက္ပံ့ကူညီေရးတာဝန္ကိုအဓိကထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ခရိုင္အားလံုးႏွင့္ အစိုးရမွ တစ္ စိတ္တစ္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအားလံုးတြင္
ဤစင္တာမ်ားရွိပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူတို႔အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေအာက္ပါအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

စင္တာအမည္:

[မိမိေနထိုင္ရာေဒသရွိ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္သူ တို႔အတြက္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာ]

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းအတြက္သတင္းအခ်က္
အလက္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာ

http://www.rehab.go.jp/ddis/

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ:

[ထုတ္ေဝျခင္း]
မသန္စြမ္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအမ်ဳိးသားစင္တာ

ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာ
http://www.rehab.go.jp/ddis/
ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္းအတြက္သတင္း
အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးစင္တာ
မသန္စြမ္းျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအမ်ဳိးသားစင္တာ

[ျဖန္႔ခ်ိျခင္း]

2019ခုႏွစ္ စက်တင်ဘာလ

