
ိုြဖတမ်စတင်ြခင်း ိုြဖတမ်ပးီဆုံးြခင်း

ိုြဖတြ်ခင်းအေစာပိုင်းကာလ

ေမးွပးီ ၅လမ ှ၆လဝနး်ကျင်

ိုြဖတြ်ခင်းအလယ်ပိုင်းကာလ

ေမးွပးီ ၇လမ ှ၈လဝနး်ကျင်

ိုြဖတြ်ခင်းအဆုံးပိုင်းကာလ

ေမးွပးီ၉လမ ှ၁၁လဝနး်ကျင်

ိုြဖတြ်ခင်းပးီဆုံးချိန်

ေမးွပးီ ၁၂လမ ှ၁၈လ ဝနး်ကျင်

အစာစားပုံစားနညး် ၏ 

အကမး်ဖျငး် ခန�မ်နှး်ချက်

〇ကေလး၏အေြခအေနကိုကည့်၍

 ၁ရက်လင ်၁ကမိ ်ထမင်းစားဇွနး် 

၁ဇနွး်စ ီေကးြခင်းြဖင့် စတင် မည။်

〇မခိင်ိုင့်ှ ကေလးအဟာရ 

ိုမန�က်ိ ုကေလးေသာကခ်ျင ်

သေလာကသ်ာ တိုကမ်ည။်

〇၁ ရကလ်င် ၂ကမိ် အချိနမ်နှ ်

ေကးသွားရမည။်

〇အရသာင့်ှလာအထိအေတွအမျိးမျိး

ခံစားိုငေ်စရနအ် တကွအ်စားအစာ

အမျိးအစား များကို တိုး၍ေကးသွားရမည။်

〇အစာကို အချိနမ်နှေ်ကးရန ်

အေလးထား ဂြုပရမည ်ြဖစ်ပးီ၊ 

၁ရက်လင် ၃ကမိ ်ေကးသွားရမည။်

〇အတတူက ွစားြခင်းြဖင့် 

စားေသာကရ်ြခငး်၏ ေပျာရ်�င်စရာ

 အေတွအ�ကမံျားကိလုညး် 

ရရှိသွားေစမည။်

〇၁ ရကလ်င် ၃ကမိ ်အချိနမ်နှေ်ကးရန ်

ဂြုပပးီ၊ ကေလး၏ ေနထုိင်မပုံစကံိပုါ 

သူ�အချိန်င့်ှသူ စညး်ချကမ်နှမ်နှေ်လး 

ြဖစေ်အာင်ထနိး်ထားရမည။် 

〇ကေလးကိယ်ုတိုင်လကြ်ဖင့်ယူစားြခငး် 

ြဖင့်ကိုယ့်ကိယ်ုကိစုားရြခငး် ၏ 

ေပျာရ်�င်မကို ခံစားရရိှသာွးေစမည။်

ြပင်ဆင်ရမည့် အစားအစာ၏ 

အေနအထား

ေကညက်ေနေအာင်ညကည်က ်

ေလးေချထားသည့် အေနအထား
လာြဖင့်ေချိုင်သည့် အေနအထား

သွားဖုံးြဖင့် ေချိုငသ်ည့် 

အေနအထား
သွားဖုံးြဖင့် ဝါးိုင်သည့် အေနအထား

အေစအ့ဆနမ်ျား ၅:၁ဆနြ်ပတ်50～80g ၅:၁ဆနြ်ပတ်90～ထမင်းပ ဲ80g ထမင်းပဲ 90～ထမင်း80g

ဟငး်သီးဟငး်ရ�က်င့်ှ သစသီ်းဝလံ 20 ～30 g 30 ～40 g 40 ～50 g

ငါး 10 ～15 g 15 g 15 ～20 g

သုိမဟတု ်အသား 10 ～15 g 15 g 15 ～20 g

သုိမဟတု ်တိုဟးူ 30 ～40 g 45 g 50 ～55 g

သုိမဟတု ်ဥ ကကဥ်အစှ်１～ကကဥ်1/3လံုး ကက်ဥ1/2လံုး ကကဥ်1/2～2/3လံုး

သုိမဟတု ်ိုထွကပ်စညး် 50 ～70 g 80 g 100 g

ငယသ်ာွးများစတင်ေပါကလ်ာသည်

〇အထက်ပါအေကာင်းအရာများသည ်အကမး်ဖျငး်ခန�်မနှး်ချကမ်ျားသာ ြဖစသ်ည့်အတွက၊် ကေလး၏ အစာစားချင်စတိ်င့်ှ ကီးထာွးမနး်၊ တိးုတက်မနး် အေပလိုက၍် 

ကိုကည်ိလပုေ်ဆာင်ရမည။်

〇ိုတိုက်အရ�ယက်ေလးငယမ်ျား အစာအဆပိသ်င့်ြခင်း မြဖစေ်စရနအ်တွက ်ပျားရညက်ို၁ စှေ်အာက်ကေလးငယမ်ျားအားမေကးရ။

〇အစာအသစတ်စမ်ျိး စေကးတိငုး် ကေလးစားဇွနး် ၁ဇွနး်မ ှစေကးရမည။်

〇ိုြဖတ်ြခငး်အေစာပိုင်းကာလတင်ွ ေကးမည့်အစာတွင ်ဟငး်ခတအ်ေမးအကိင်းများ သံုးရနမ်လိုေပ။ ြဖည့်စကွစ်ာေကးသည့် အဆင့်အေပ မတူည၍် ဟင်းခတအ်ေမးအကိင်များ 

သံုးလငလ်ညး် အရသာခပေ်ပါ့ေပါ့ေလးြဖစေ်အာင် ြပလပုရ်မည။်

ကေလးိုြဖတြ်ခင်း စသင့်သည့်အချနိသ်ည ်အကမး်ဖျငး်အားြဖင့် ေခါင်းကုိေကာင်းေကာင်းထနိး်ိုင်ပးီ ကုိယက်ိုလှိမ့်ိုငြ်ခင်း၊ ၅ 

စကန�်ငှ့်အထက ်ထိုင်ိုင်ြခင်း၊ ဇွနး်ကို ပါးစပထ်ထဲည့်လင်လညး် လာြဖင့်တနွး်ထတုသ်ည့်အကမိေ်ရ ေလျာန့ညး်လာြခင်း၊ အစားအစာအေပ 

စတင်စတိဝ်င်စားလာြခင်း စသည့် လကဏာရပမ်ျားရိှလာသည့် ေမးွဖာွးပးီ ၅ လမ ှ၆လတငွ ်စတင်ရနသ်င့်ေတာသ်ည။်ကေလး၏ 

ကီးထာွးဖွံဖိးမငှ့်လိုက၍် စတိမ်ေလာဘဲ ြဖညး်ြဖညး်ချင်း လပုေ်ဆာင်သွားပါစို။

သွားဖုံးြဖင့် အစာကို�မံ၍ 

စားလာိုင်မည။်
သွားကိအုသံုးြပလာမည။်

အစာစားြခင်း 

လုပေ်ဆာင်ချက်၏အကမး်ဖျင်းခ

န�မ်နှး်ချက်

သွားေပါကပ်ုံ ေပါကန်ညး်၏ 

အကမး်ြဖင်း ခန�မ်နှး်ချက်

～၁ကမိလ်င ်ပါဝင်သည့် ခန�မ်နှး်ေြခပမာဏ～

ေကညက်ေနေအာင် ြပတ၍် 

ေချထားသည့် ဆနြ်ပတမ် ှ

စတင်မည။် ေကညကေ်အာင် 

ေချထားသည့် အသးီအရ�က် 

များကိလုညး် စမး်ေကးကည့်မည။်

 ကျင့်သား ရလာလင ်

ေချမထွားသည့် တိုဟးူ၊ 

အြဖေရာင်အသားရိှသည့် ငါး၊ 

ကကဥ်အစှတ်ိုကို လညး် 

စမး်ေကးကည့်မည။်

၁စှခ်န�အ်ရ�ယ်တင်ွ ေရှသွားများ ၈ 

ေချာင်းခန�ေ်ပါကလ်ာမည။် 

ေနာကပ်ိုင်းတင်ွ အံသွာများလညး် 

စတင်ေပါကလ်ာမည။်

ပါးစပပ်တိ၍် အစာကိုမိိုင၊် 

အရညေ်သာက်ိုင်လာမည။်

လာင့်ှ အေပေမးိုးြဖင့် 

အစာကို�မံ၍စားလာိုင်မည။်

ミャンマー語版
ြမနမ်ာဘာသာဗားရှင်း



၅လ～၆လအရ�ယ်ဝန်းကျင် ၇လ～၈လ အရ�ယ်ဝန်းကျင် ၉လ～၁၁လ အရ�ယ်ဝန်းကျင် ၁ှစ်～၁ှစ်၆လအရ�ယ်ဝန်းကျင်

ဆနြ်ပတ်

၁၀:၁ ဆနြ်ပတ်

ကေလးကျင့်သားရလာသညအ်ထ ိ

ဆနြ်ပတကုိ် ကိတေ်ချ၍ေကးရမည်။

၇:၁ဆနြ်ပတ။်ေပျာေ့ြပာင်းးူညံ့သညအ်ထ ိ

ြပတထ်ားလင်ထမင်းေစက့ိုမေချလည်း ရသည။်

၅:၁ဆနြ်ပတ။် ကေလးကျင့်သားရလာလင် 

ထမင်းပကုိဲေြပာင်း၍ေကးမည။်

ထမင်းပ။ဲ ကေလးကျင့်သားရလာလင် 

ပုံမနှခ်ျက်ထားသည့ ်ထမင်းကုိေြပာင်း၍ ေကးမည။်

အသးီ 

အရ�က်

ေပျာေ့ြပာင်းေအာင်ြပတ်ပးီေကညက် 

ေအာင်ေချထားရမည။်

ေပျာေ့ြပာင်းေအာင် ြပတထ်ားပးီ 

3～5mmအရ�ယ ်အတုံးေလးများြဖစေ်အာင် 

လှီးထားရမည်။

5～8mmအရ�ယ ်အတုံးေလးများြဖစေ်အာင် 

လှီးထားပးီ ေပျာ့ေြပာင်းးူညံ့သညအ်ထ ိ

ြပတထ်ားရမည်။

1cmအရ�ယ ်အတုံးေလးများြဖစေ်အာင် လှီးထား ပးီ

 ေပျာေ့ြပာင်းးူညံ့သည ်အထြိပတထ်ားရမည်။

ငါး

ြပတထ်ားပးီအေရခွံင့်ှအိုးကုိဖယက်ာ 

ေကညကေ်အာင်ကတိေ်ချထားရမည်။

ြပတထ်ားပးီအေရခွံင့်ှအိုးကုိဖယက်ာ 

အရ�ယအ်စားေသးေသးေလးစမီင်ထားရမည်။

ြပတထ်ားပးီအေရခွံင့်ှအိုးကုိဖယက်ာ 

5～8mmခန�အ်တုံးေလးများြဖစေ်အာင် 

လှီးထားရမည်။

ြပတထ်ားပးီ အေရခွံင့်ှအိုးကုိဖယက်ာ 

၁လတုစ်ာအရ�ယခ်န� ်လှီးထားရမည်။

၁၀:၁ဆနြ်ပတ် ၇:၁ဆနြ်ပတ် ၅:၁ဆနြ်ပတ် ထမင်းပဲ

ဆန်　1/2 ခက်ွ

ေရ　5ခကွ်

ဆန်　1/2ခကွ်

ေရ　3・1/2ခကွ်

ဆန်　1/2ခကွ်

ေရ　2・1/2ခကွ်

ဆန်　1/2ခကွ်

ေရ　1・1/2ခကွ်

  ရှငး်ဂျခရုပက်ကွ ်ကျန်းမာေရးဌာန ၂၀၂၀ ခှုစထု်တေ်ဝ 

ပါဝငပ်စညး်၏အရ�ယအ်စား

ဆန်ြပတြ်ပလပုန်ညး်

〇ြပလပုထ်ားသည့် ြဖည့်စွက်စာများကို ၁ကိမစ်ာစီခွဲ၍ ေရခေဲသတာထဲ ထည့်သိမး်ထားပါက 

အဆင်ေြပသည။်

အေအးခထံားသညမ်ျားကုိ ၁ ပတ်အတွင်းစားသံုးပစ်ရမည။်

ြပနလ်ညအ်သံုးြပချိနတ်ငွ ်မိုကခ်ုိေဝြ့ဖင့် အတငွး်ထအဲထ ိအပေူပးရမည။်

၁။ချင်တယ်ွ၍ ထည့်ထားေသာဆန်ကိ ုေရးေဆးပးီ ေရမကျန်ေအာင် စစ်ထားရမည။်

၂။ချကမ်ည့်အိုးထဲထည့်ကာ ေအာကပ်ါဇယားပါ ေရပမာဏ အတိုငး်ထည့်ပါ။

၃။၂၀～၃၀မနိစ်ခန� ်ေရစမိထ်ားပါ။

၄။မးီြပငး်ြပငး်ြဖင့် ချကက်ာ ေရပကွပ်ကွ်ဆလူာလင် မးီကို အရှိန်ေလာပ့ါ။ 

ေဝမကျေအာငအ်ဖုံးကို အနညး်ငယ်လှပထ်ားကာ မနိစ ်၅၀ ခန�ခ်ျက်ရမည။်

၅။မးီကိပုတိ၍်အဖုံးကုိပတိက်ာ ၁၀ မနိစ်ပှထ်ားရမည။်

～လပစ်စထ်မငး်ေပါင်းအုိးြဖင့် ထမင်းင့်ှအတ ူဆနြ်ပတ်ြပလပုန်ည်း ～

အပူဒဏခ်ုိံငသ်ည့် ခွကရှ်ည်ရည်ှတစခွ်ကထဲ် ဆန်ြပတ်ြပမည့် 
ဆနှ်င့်ေရပမာဏကုိထည့်၍ ထမငး်ေပါင်းအိုး၏ အလယ်တင်ွထားကာ 
ပံုမနှအ်တုိငး်ချက်ပါ။ လူကီးေတွဖိုထမင်းချကရ်င်း တစခ်ါတည်းအတူတ ူ 
ချက်ိုင်ပါသည်။
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