
သင်၏် မွေး�း�ကင်�်စ ကမွေး�� မွေးေမွေးကာင်�်ပါါသ�ာ�။
ကျေ်��ာမွေးသာ မွေး�း�ကင်�်စ ကမွေး��တစဦ်း� တွငွ် ်ပန်း�်ရော�ာင် ်နှုတုွခ်မ််း�မ်း�ာ�နှုငှ်် ်ပန်း�်ရော�ာင် ်လျှာာာရှိှ�သင််သ်ည်။် ၎င်�်တွ��တ်ွငွ် ်ခ���င်�်ကြား�ာ� အပခူ��န်း ်36.5°C နှုငှ်် ်37.2°C အကြား�ာ� (သင်် ်အပခူ��န်း်
နှုငှ််အ်လျှာာ�တွ)ူ လျှာည်�်ရှိှ�သင််သ်ည်။် ၎င်�်တွ��သ်ည် ်ဆီးး� (ရောသ�) နှုငှ်် ်ဝမ််း� (ရောခ��) ��� ပံ�မ်းနှ်း ်အခ��န်းခ်ြားခာ�၍ သာွ�သင််သ်ည်။်

��န်း�်မ်းာရောသာ ရောမ်း�ွ�င်�်စ �ရောလျှာ�-

» ��� မ်းကြား�ာခဏ (၂၄ န်းာ�းအတွငွ်�် ၈-၁၂ ကြိ��မ််း) နှု��တ်ွ���ပ်ါ

» ၎င်�်တွ�� ် အ�ပ်�ာမ်း ှနှု���ရောန်းခ��န်းတ်ွငွ် ်တွ�တွတ်ွဆီး�တွ ်သတွ�ရှိှ�ရောန်းပြီးပး� သင််အ်သ ံသ��မ််းဟု�တွ ်၎င်�်တွ�� ် အန်းး�အန်းာ�ရှိှ� ဆီးညူ်သံမံ်း�ာ���� တွံ� ်ခြားပန်းပ်ါသည်။်

» အသ��်�� သင်် ်အသ�ရ်ှိှ�ပံ�ထ� ်အန်းည်�်င်ယ် ်ခြားမ်းန်းခ်ြားမ်းန်း ်မ်းကြား�ာခဏ ဆီး��င်�်င်ံလ်ျှာ�� ်ရှိှ�ပါမ်းည်။်

» ၎င်�်တွ��၏် အသာ�ရော�ာင် ်ရောခြားပာင်�်လျှာသဲည််အ်ခါ သ��မ််းဟု�တွ ်၎င်�်တွ�� ် င်��ယ်�� ၊ လျှာ�ူလျှာနွ်း ် ်သ��မ််းဟု�တွ ်တွ�န်းတ်ွ�န်းယ််င်ယ််င် ်ခြား�စ်သည််အ်ခါ ၎င်�်တွ�� ် ခ�ခ်ရဲောန်းပြီးပး� အ�အူည်းလျှာ��ရောန်းသည်ဟ်ု� ဤ
န်းည်�်အာ�ခြား�င်် ်သင််အ်ာ� အသ�ရောပ�ပါသည်။် 

မ်း�ဘအတွ�ွ ်လျှာမ််း�ညွှှန်း ်

ရောမ်း�ွပြီးပး� ပထမ်း ��သ်တွတ ပတွ ်အတွ�ွ်

အသ�အမ်းတှွခ်ြားပ�ခြားခင်�်- Baby Check - ၎င်�်မ်းာှ သင််�်ရောလျှာ� အမ်းနှ်းတ်ွ�ယ် ်ရောန်းထ��င်မ််းရော�ာင်�် ခြား�စ်မ်းခြား�စ် စစ်ရောဆီး�သည်် ်�င်�်ခြားမ်းစ်����ယ်ာခြား�စ်သည်။် ဤ�င်�်ခြားမ်းစ်��� သင််�်ရောလျှာ� ဆီး�ာဝန်းန်ှုငှ််ခ်ြားပ�န်း ်လျှာ��အပ်သည် ်ဟု�တွမ််းဟု�တွ ်ဆီးံ��ခြား�တွ�်န်းအ်တွ�ွ်
သင််အ်ာ� �ညူ်း�န်း ်ထရူောထာင်ထ်ာ�သည်။်

* ရော���ဇူူး�ခြားပ�၍ သတွ�ခြားပ��န်း-် ခြားမ်းင်လ်ျှာာှရောပ် ကြား�ည််ရု်ှုသည််အ်ခါ နှုငှ််/်သ��မ််းဟု�တွ ်ရော�ါင်�်လျှာ��ဆ်ီးွ၍ဲ ပံ�နှုှ�ပ်သည််အ်ခါ ပံ�ခြားပ�ာ�ခ�ပ်ရှှိ� အရော�ာင်မ််း�ာ�မ်းာှ သင််�်���ယ်ာ၏ သတွမ််းတှွထ်ာ�ခ��မ််း�ာ�အ� မ်းတူွည်ပ်ြီးပး� �ွခဲြားပာ�ခြားခာ�န်းာ�နှု��င်သ်ည်။်

သင်၏် မွေး�း�ကင်�်စ ကမွေး�� မွေးေမွေးကာင်�်ပါါသ�ာ�။
အ�ယ်၍် သင််�်ရောလျှာ�သည်-်

» အသ�ရ်ှိှ��ပ်သာွ�လျှာာင် ်သ��မ််းဟု�တွ ်မ်း��န်ှုာှ အခြားပာရော�ာင်သ်န်း�်သာွ�လျှာာင််

» တွ�ခ်ြားခင်�်/အရောကြား�ာဆီးွခဲြားခင်�်/ရောလျှာသင်တ်ွ�န်း�်ခြား�တွခ်ြားခင်�် (မ်း��စ်�မ်း�ာ�၊ ပါ�စပ်၊ လျှာ�မ််း�ာ� သ��မ််းဟု�တွ ်ရောခြားခရောထာ�်
မ်း�ာ� အရောကြား�ာဆီးွခဲြားခင်�် သ��မ််းဟု�တွ ်ဆီးတွခ်န်းလဲျှာပ်ုခြားခင်�်) ခြား�စ်လျှာာင််

» အ�ပ်�ာမ်း ှမ်းနှု���နှု��င်လ်ျှာာင််

» ��ယ်ရ်ောလျှာာင်ရ်ောသာ ဆီးညူ်သံမံ်း�ာ�၊ သ၏ူ မ်း��လ်ျှာံ��ထ���ခြားပရောသာ ဆီး�ူရှိသှည်် ်မ်းး�အလျှာင်�်ရော�ာင် ်သ��မ််းဟု�တွ ်လျှာ��်��
အသာအယ်ာ ဆီး�တွခ်ြားခင်�်��� မ်းတွံ� ်ခြားပန်းလ်ျှာာင််

မွေး�း�ပြီးပါး� ပါထ� ရကသ်တတ ပါတ ်အတးက်
အ�ယ်၍် သင််�်ရောလျှာ�-

» ��� ၆ န်းာ�းထ�ရ်ော��ာ်လျှာနွ်းပ်ြီးပး� နှု��မ််းတွ���လ်ျှာာင််

» ရောသ�ခအံနှုှး� မ်းစ��ရောသ�လျှာာင် ်နှုငှ််/်သ��မ််းဟု�တွ ်ရောသ�ခအံနှုှး� 
မ်းည်စ်ပတွရ်ောသ�လျှာာင််

» အသာ�ဝါရောန်းပံ� ရောတွွ��လျှာာင််

» �ျကစ်၊ိ ပါါ�စပ်ါ၊ �က ်သိ� ��ဟု�တ ်မွေး�ေ �ပ်ုါရှား�ာ��ု�ျာ���ာ အရောကြား�ာဆီးွရဲောန်းပံ� သ��မ််းဟု�တွ ်ဆီးတွခ်န်းတဲွ�န်းရ်ောန်းလျှာာင််

» ကိ�ယ်ေ်န္ဓာာာ ဦး�ရောခါင်�်၊ လျှာည်ပ်င်�်၊ လျှာ�မ််း�ာ�နှုငှ်် ်ရောခြားခမ်း�ာ�မ်းာှ ရောပ�ာရ်ောခရွောန်းပံ�ရောတွွ��လျှာာင််

» အသကရ်ှား���ေင်�်��ာ အလျှာနွ်းခ်ြားမ်းန်းဆ်ီးန်းရ်ောန်းပြီးပး� တွအးအးရောအာ်ရောန်းလျှာာင််

» သာမ်းန်းမ််းဟု�တွသ်ည်် ်င်ိ�ယ်ိ�မွေးေ�ု (ဥပမ်းာ- အာ�ရောပ�ာစ်ာွ၊ အသဆံီး�ူစာွ၊ ည်ည်�်တွာွ�လျှာ��၊် သ��မ််းဟု�တွ ်န်းာ��င်စ်ာွ
င်��ယ်��ရောန်းမ်း)ု ခြား�စ်ရောန်းလျှာာင််

» ၎င်�်တွ��၏် မွေးေျ� တွငွ် ်ရောသ�ွပါရောန်းလျှာာင််

» အမွေးရ�ပါာ�အရော�ာင်မ််းာှ အလျှာနွ်း ်ရော��ာရ်ောန်းလျှာာင် ်သ��မ််းဟု�တွ ်အဝါရော�ာင် ်သန်း�်ရောန်းလျှာာင််

» ဝ�်�ဗိို�က ်(ဗို���)် သ��မ််းဟု�တွ ်�င်ဘ်တွရ်ောအာ�ရ်ောခြားခမ်းာှ အသ�ရ်ှိှ�တွ��င်�် ရော�ာင်�်ကြွ�ရောန်းလျှာာင််

» မွေးအာ�အေ်�ေင်�်အလျှာနွ်းအ်�ံံခြား�စ်ရောန်းလျှာာင် ်(ရောန်းာ�ဆ်ီးံ�� သံ��ကြိ��မ််းလျှာံ�� နှု��တ်ွ���ပ်ြီးပး�တွ��င်�် တွ���ထ်ာ�သည််န်ှု�� ် ထ�ဝ်�်
ရော��ာ်��� အန်းခ်ြားခင်�်)

» အေ်ဖတ ်မ်းာှ အရော�ာင်ရ်ောန်းာ�ရ်ောန်းလျှာာင်၊် နှု�� ် သ��မ််းဟု�တွ ်အဝါရော�ာင် ်ရော��ာရ်ော��ာခ်ြား�စ်ရောန်းလျှာာင််

ကြား�ည်လ်ျှာင််
ရောန်းသည်် နှု�� ် အဝါရော�ာင် ်

ရော��ာရ်ော��ာ်

ရော�ာင််
မ်း�န်းည််င်�်
ရော�ာင််

အစ�မ််း�
ရော�ာင််

အစ�မ််း�
ရော�ာင််

အစ�မ််း�
ရော�ာင််

အစ�မ််း�
ရော�ာင်် ရောသ�ွ

သ��မ််းဟု�တွ ်

» သင်် ်သဘာာဝ အသစိတိက်တွစ်စံ�တွစ်ခ� လျှာွရဲောန်းသည်ဟ်ု� သင််အ်ာ� သ�ရောစသည်။်

အမွေးရ�ယ်�ူ�ပ်ါမွေး�ာင်ေ်ျက်
မွေး��ရံုံ�တးင််

ေျကေ်ျင်�် သင်၏် သာ��ွာ�ဆီး�ာမ်း သ��မ််းဟု�တွ ်
ဆီး�ာဝန်း�်�� အရောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�ပြီးပး� အ�ညူ်း
ရောတွာင်�်သည််ခ်လျှာ�တွ�်�� နှုှ�ပ်ပါ

အ�်ိတးင််

��န်း�်န်းပံါတွ ်000���ဆီး�ပ်ါ။ 

အမွေးရ�ယ်�ူ�ပ်ါမွေး�ာင်ေ်ျက်
မွေး��ရံုံ�တးင် ်

သင်် ်သာ��ွာ�ဆီး�ာမ်း သ��မ််းဟု�တွ ်ဆီး�ာဝန်း�်��
အရောကြား�ာင်�်ကြား�ာ�ပါ

အ�်ိတးင််

» မ်း�ခင် ်နှုငှ်် ်�ရောလျှာ� ��န်း�်မ်းာဆီး��င်�်ာ ��န်း�်
လျှာ��င်�် ၁၃ ၂၂ ၂၉

» ၂၄ န်းာ�း သနူ်းာခြားပ� ��န်း�်လျှာ��င်�် ၁၃၀၀ ၆၀
၆၀ ၂၄

» သင်် ်ရော�သခ ံဆီး�ာဝန်း ်(GP) နှုငှ်် ်ခြားပပါ

» ရောဆီး�ရံှု� အရော��ရောပ်လျှာနူ်းာဌာာန်း��� သာွ�ပါ။

» အရော��ရောပ်��စစခြား�စ်လျှာာင် ်��န်း�် 000���
ဆီး�ပ်ါ။

အထ�ူသ�ဖင်� ်မွေး�း�ပြီးပါး� ပါထ�  
၂၄ ောရးအတးင်�်တးင်�်ဖစ်
ပါါသည်။်}

BURMESE - PARENT GUIDE FOR THE FIRST WEEK OF LIFE




