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သင ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးကိို  စီမံခန ့်ခ ွဲ ခခင့်ိုး

စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ   လူ ဘဝ၏ သ မန့် အစိတ့်အပိို င့်ိုး တစ့်ရပ့်ခြစ့်သသ ့်လည့်ိုး ဆက့်တိိုက့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်သနခခင့်ိုးသည့် သင ့်အ ိုး စိတ့်သသ ကန င ့် စိတ့်ြိစီိုးမှု 
ခံစ ိုးသစနိို င့်သည့်။ ၎င့်ိုးသည့် ရို ပ့်ပိို င့်ိုးဆိို င့်ရ  သရ ဂါလကခဏ  အခ ိ  ကိို လည့်ိုး ခြစ့်ပ  ိုးသစနိို င့်သည့်၊ ဥပမ  သခ ိုးထ က့်ခခင့်ိုး၊ အိပ့်သရိုးပ က့်ခခင့်ိုး၊ 
စိတ့်စနိို ိုးစသန  င ့်ခြစ့်ခခင့်ိုး၊ သခါင့်ိုးကိိုက့်ခခင့်ိုး၊ ကကက့်သ ိုးတင့်ိုးမ ခခင့်ိုး၊ န လံို ိုးခို န့်ခမန့်ခခင့်ိုးန င ့် အသက့်ရှူပိို ခမန့်ခခင့်ိုး ကွဲ သိို  ခြစ့်သည့်။ 

ဆက့်တိိုက့် တင့်ိုးမ သနသည ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးသည့် သင ့် အလို ပ့်၊ မိတ့်သဆ မ  ိုး၊ မိသ ိုးစို န င ့် ဝါသန ထံို ရ မ  ိုးကိို  စ က့်ြက့်နိို င့်သည့်။ 

သင့် မည့်မျှစိို ိုးရိမ့်ပူပန့်သနပံို ကိို  သခပ င့်ိုးလွဲသပိုးရန့် သင့် လို ပ့်နိို င့်သည ့်အရ မ  ိုး ရ ိသသ ့်လည့်ိုး လူ ဘဝရ ိ အရ အခ  ိ  တိို  သည့် မသသခ   မသရရ ပပီိုး သင့် 
မသခပ င့်ိုးလွဲနိို င့်သည ့် အရ အခ  ိ   ရ ိသည့်ကိို  လက့်ခံရန့် အသရိုးကကီိုးပါသည့်။ သင့် မထိန့်ိုးခ  ပ့်နိို င့်သည ့်အခပင့် မသခပ င့်ိုးလွဲနိို င့်သည ့် အရ မ  ိုးအသပေါ် 
အသလိုးထ ိုးသပိုးခခင့်ိုးအ ိုးခြင ့် သင ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးအသပေါ် ပိို မိို  လက့်သတ  က က  က ဥ့်ိုးကပ့်မှုကိို  သင့် တည့်သဆ က့်နိို င့်ပါသည့်။ 

အရာမ ာျားက ို  ခ ရရျားထာျားခခင ျားမ ာ အရထာက အကူပြုန ို င သည  
ပထမ အဆင ့်မ   သင့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်သနသ က င့်ိုးကိို  သတိပပမိရန့်ခြစ့်ပပီိုး သင့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်သနသည ့်အသ က င့်ိုးကိို  - သင ့်ြို န့်ိုးတ င့် (သိို  ) စ ရ က့်တစ့်ရ က့်သပေါ် 
ခ သရိုးမ တ့်ထ ိုးပါ။ ညအခါ အကယ့်၍ သင ့်စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးသ က င ့် သင ့်အ ိုး အိပ့်မသပ  ့်သစပါက စ သရိုးခ ထ ိုးရန့် သင ့် အိပ့်ရ န သဘိုးတ င့် 
စ သရိုးစ အို ပ့်ငယ့်ကိို  ထ ိုးရ ိရန့် သသခ  သစပါ။  

စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှု အခ  န  - သင  စ ို ျားရ မ ြူုြုန ခွင  ရ  သည  
 ‘စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်’ ရန့် သင ့် သန ရက့်တ င့် အခ ိိန့်အတိို င့်ိုးအတ  တစ့်ခို ကိို  စီစဥ့်ပါ။ သင့်၏ သန  အစီအစဥ့်/သန စဥ့် မ တ့်တမ့်ိုးတ င့်ပင့် သင့် သရိုးမ တ့်ထ ိုးနိို င့်သည့်။ 

သင့်၏ စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုး စ ရင့်ိုးကိို   ကည ့်ရှု ပပီိုး ၎င့်ိုးတိို  မ   သင့် တစ့်စံိုတစ့်ခို  လို ပ့်နိို င့်သည ့် လက ရ ွ  က က  စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုမ ာျား ဟိုတ့်မဟိုတ့် ဆံို ိုးခြတ့်ပါ 
သိို  မဟိုတ့် အန ဂတ့်တ င့် ခြစ့်ပ  ိုးနိို င့်သက င့်ိုးသည ့် သင့် စိို ိုးရိမ့်သနသည ့် အရ မ  ိုးန င ့် ဆက့်စပ့်သသ  ‘အကယ ၍ ဘာလဲလျှင ’ ဆ ိုသည  စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုမ ာျား 
ဟိုတ့်မဟိုတ့် ဆံို ိုးခြတ့်ပါ။ 

သင့် မသခပ င့်ိုးလွဲနိို င့်သည ့် အသခခအသနမ  ိုး သိို  မဟိုတ့် အခခ ိုးလူမ  ိုး မဟိုတ့်ဘွဲ သင့် သခပ င့်ိုးလွဲနိို င့်သည ့် အရ မ  ိုးကိို  သင့် အသလိုးထ ိုး အ ရံို စိိုက့်ရန့် 
သသခ  သစပါ။ 

သင့်၏ လက့်သတ  က က  စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးကိို  သင့် ခ ဥ့်ိုးကပ့်နိို င့်သည ့် နည့်ိုးလမ့်ိုးမ  ိုးကိို  စ မ က့်န   သန က့်ထပ့် တစ့်ခိုတ င့် သြ ့်ခပထ ိုးပါသည့်။ 
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ကျွန ို ြု   ို    စ စ ို  စ ခို  လိုြု န ို င သည   လက ရ ွ  က က  စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုမ ာျား 
ခပဿန သခြရ င့်ိုးခခင့်ိုးသည့် သင့်၏ လက့်သတ  က က  စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးအသပေါ် အမ န့်အကန့်န င ့် သအ င့်ခမင့်နိို င့်သည ့် ခ ဥ့်ိုးကပ့်မှုကိို  သတ  ရ ိရန့် သင ့်အ ိုး 
အသထ က့်အကူပပနိို င့်သည့်။ ခပဿန တစ့်ခိုအ ိုး ခ ဥ့်ိုးကပ့်ရန့် ခြစ့်နိို င့်သည ့်နည့်ိုးလမ့်ိုး အသခမ က့်အခမ ိုးရ ိသည့်ကိို  သိရ ိထ ိုးခခင့်ိုးသည့် သင ့်အ ိုး 
အသထ က့်အကူပပနိို င့်ပပီိုး မည့်သည ့် သခြရ င့်ိုးခ က့် သင့် သဆ င့်ရ က့်မည့်ကိို  အဆံို ိုးအခြတ့်သပိုးနိို င့်ပါသည့်။ 

သင့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်သနရသည ့် လက့်ရ ိ စိို ိုးရိမ့်မှုအသ က င့်ိုး စဥ့်ိုးစ ိုးပပီိုး သင ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးကိို  သင့် မည့်ကွဲ သိို   ထိန့်ိုးခ  ပ့်မည့်ကိို   ကံဆရန့်အတ က့် 
ဤလက့်သတ  က သည ့် ခပဿန  သခြရ င့်ိုးမည ့် သလ က င ့်ခန့်ိုးကိို  ကကိိုးစ ိုး၍ အသံို ိုးပပ ကည ့်ပါ။ 

ခြုဿနာရခြေရ င ျားမည   ရလ က င  ခန ျား 

အဆင   ၁။ သင  အရနခြေင   ရခြေရ င ျားရန  အဆင သင  ခြေစ ရနမည   စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုက ို  ရ ွျားြုါ 

    စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှု သိို  မဟိုတ့် ခပဿန ကိို  ခ သရိုးထ ိုးပါ။ 

ခပဿန ၏ အသသိုးစိတ့်အခ က့်မ  ိုးကိို  စဥ့်ိုးစ ိုးပါ။ တိတိက က ရ ိသစပပီိုး တစ့်ကကိမ့်လျှင့် ခပဿန တစ့်ခို ကိို  သခြရ င့်ိုးရန့် ရည့်မ န့်ိုးပါ။

အဆင   ၂။ စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုအရ ကာင ျား သင  စဉ ျားစာျားသည   နည ျားလမ ျားက ို  ရခြုာင ျားလဲြုါ။ ရခြေရ င ျားရမည   ခြုဿနာမ ာ အဘယ နည ျား။ 

ဥပမ ၊ ‘ဤြို န့်ိုး သင သတ င့်ိုးခံလ  ကိို  က န့်ို ပ့် မသပိုးရသသိုးပါ’ ဆိိုသည ့် လက့်ရ ိ စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုသည့် သခြရ င့်ိုးနိို င့်သည ့် လက့်သတ  က က  
ခပဿန ခြစ့်လ နိို င့်သည့်၊ ဥပမ - ‘ဤအပတ့်အကို န့်၌ သပိုးရန့်ရက့်သက  ့်သနပပီခြစ့်သည ့် ြို န့်ိုး သင သတ င့်ိုးခံလ  ကိို  သပိုးရန့် က န့်ို ပ့် လိိုအပ့်သည့်၊” 
ကွဲ သိို  ခြစ့်သည့်။ 

ယခို သသ ့် သင ့်တ င့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့် ခြစ့်သနရသည ့် ခပဿန မ  ခပ့်သဝိုးသဝိုးတ င့် သင့်ကိိုယ့်တိို င့် သနလိိုက့်ပပီိုးခြစ့်သည့် - စီမံရ ပိို မိို  လ ယ့်ကူသ  ိုးသစပါသည့်။

အဆင   ၃။ သင   ခြုဿနာအ ွက  ခြေစ န ို င သည   ရခြေရ င ျားခ က   ို င ျားက ို  ခ ရရျားထာျားြုါ၊ အသင  ရ ာ ဆ ို ျား  စ ခိုက ို ရ ွျားြုါ။ 

သင ့်ကိိုယ့်တိို င့်ကိို  သမိုးရန့် အသထ က့်အကူပပနိို င့်သည့်- 

• သခြရ င့်ိုးခ က့်တစ့်ခို စီကိို  သင့် လိို က့်န မည့်ခြစ့်သ က င့်ိုး မည့်မျှ ခြစ့်နိို င့်သခခရ ိသနည့်ိုး။

• အဆိို ပပထ ိုးသည ့် သခြရ င့်ိုးခ က့်မ  ိုးကိို  သဆ င့်ရ က့်နိို င့်ရန့် လိိုအပ့်သည ့် အရ တိို င့်ိုး သင ့်တ င့် ရ ိပါသလ ိုး။

• သင့် သရိုးခ ထ ိုးသည ့် သခြရ င့်ိုးခ က့်မ  ိုးကိို  အသက င့်အထည့်သြ ့် သဆ င့်ရ က့်ရန့် သင့် မည့်သိို  ခံစ ိုးရပါသလွဲ။

• ယခိုအခ နိ့်၌ သင့် ဤလိုပ့်ရပ့်ကိို  လို ပ့်ရန့် အဆင့်သင ့် ခြစ့်သနပပီလ ိုး။

ဆံို ိုးခြတ့်ခ က့်ခ ရန့် သင့် အခက့်အခွဲကကံသနလျှင့် သင ့်  ကင့်သြ ့်ြက့်၊ မိသ ိုးစို ဝင့် သိို  မဟိုတ့် မိတ့်သဆ တိို  ထံ သင ့်ခပဿန ကိို  သင့် 
ရင့်ဆိို င့်ခွဲ သည ့်အသ က င့်ိုးသခပ ခပပပီိုး သူတိိို   မည့်သိို  ထင့်ခမင့်သ က င့်ိုး သိရ ိရန့် အ ကံဉာဏ့်သတ င့်ိုးပါ။ သူတိိို  အသနခြင ့် သင့် အခခ ိုး သခြရ င့်ိုးခ က့်မ  ိုးကိို  
စဥ့်ိုးစ ိုးသစရန့် ကူညီသပိုးနိို င့်သက င့်ိုးသည့်။ 

အဆင   ၄။ အစီအစဉ  စ ရြု က ို  ရရျားဆွဲြုါ – သင   အစီအစဉ က ို အဆင  ခဲွရလျားမ ာျားအခြေစ  ခဲွရြုျားရန  လ ိုအြု န ို င သည  

ဤသီိုးခခ ိုး အဆင ့်မ  ိုးကိို  စဥ့်ိုးစ ိုးခခင့်ိုးန င ့် သရိုးခ ထ ိုးခခင့်ိုးသည့် သင ့်အစီအစဥ့်ကိို  လိို က့်လို ပ့်ရန့် သင ့်အ  အသထ က့်အကူပပနိို င့်သည့်။ 

အဆင   ၅။ သင  အစီအစဉ က ို အရကာင အထည ရြော လ ိုက လို ြု ပြီုျား ခြုန လည သ ို ျားသြု ြုါ 

သင ့် အစီအစဥ့်၏ အသခြကိို  ခ သရိုးထ ိုးပါ။ 

အကယ့်၍ သင့် သမျှ ့်လင ့်ထ ိုးခွဲ သလိို  သင ့် အစီအစဥ့် ခြစ့်မလ ခွဲ လျှင့် သင့် အသက င့်ိုးဆံို ိုး သခြရ င့်ိုးခ က့် မသတ  မီ တစ့်ခါတစ့်ရံ 
အမ ိ ိုးမ ိ ိုး အနည့်ိုးငယ့်လို ပ့်ရမည့်ခြစ့်သ က င့်ိုး သတိပပပါ။ 

သင့် လို ပ့်လိို  ရနိို င့်မည ့် မတူသည ့်အရ အသ က င့်ိုးကိို  စဥ့်စ ိုးပပီိုး သင ့် အ ကံဉာဏ့်ကိို  ခ သရိုးထ ိုးပါ။ အန ဂတ့်၌ ခပဿန ကိို  သင့် 
ကကိိုးစ ိုးသခြရ င့်ိုးသည ့်အခါ ၎င့်ိုးသည့် သင ့်အ ိုး အကူအညီသပိုးနိို င့်သည့်။ 



ခပဿန ကိို  သခြရ င့်ိုးရန့် သင့် အသံို ိုးပပနိို င့်သည ့် စ သရိုးသ ိုးပံို စံ အလ တ့် တစ့်ခို  
သအ က့်တ င့်ရ ိသည့်။ သင ့်အ ိုး ပံ ပိို ိုးသပိုးရန့် အရင့်စ မ က့်န  ရ ိ သလ က င ့်ခန့်ိုးကိို  သံို ိုးပါ။ 

အဆင   ၁။ သင  အရနခြေင   ရခြေရ င ျားရန  အဆင သင  ခြေစ ရနမည   စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုက ို  ရ ွျားြုါ 

အဆင   ၂။ စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုအရ ကာင ျား သင  စဉ ျားစာျားသည   နည ျားလမ ျားက ို  ရခြုာင ျားလဲြုါ။ ရခြေရ င ျားရမည   ခြုဿနာမ ာ အဘယ နည ျား။ 

အဆင   ၃။ သင   ခြုဿနာအ ွက  ခြေစ န ို င သည   ရခြေရ င ျားခ က   ို င ျားက ို  ခ ရရျားထာျားြုါ၊ အသင  ရ ာ ဆ ို ျား  စ ခိုက ို ရ ွျားြုါ

အဆင   ၄။ အစီအစဉ  စ ရြု က ို  ရရျားဆွဲြုါ – သင   အစီအစဉ က ို အဆင  ခဲွရလျားမ ာျားအခြေစ  ခဲွရြုျားရန  လ ိုအြု န ို င သည 

အဆင   ၅။ သင  အစီအစဉ က ို အရကာင အထည ရြော လ ိုက လို ြု ပြီုျား ခြုန လည သ ို ျားသြု ြုါ



‘အကယ ၍ ဘာခြေစ လျှင ’ ဆ ိုသည   စ ို ျားရ မ ြူုြုန မှုက ို  ရင ဆ ို င ရခြေရ င ျားခခင ျား 
 ‘အကယ့်၍ ဘ ခြစ့်လျှင့်’ ဆိိုသည ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှု အမ ိ ိုးအစ ိုးမ  ိုးတ င့် ခ က့်ခ င့်ိုး သခြရ င့်ိုးခ က့် မရ ိသသ သ က င ့် ၎င့်ိုးန င ့်ပတ့်သက့်၍ ဆက့်လက့် စိတ့်သသ က 
သရ က့်ရန့် အသ က င့်ိုးမရ ိပါ။ ဤစိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးမ   သင့် ထိန့်ိုးခ  ပ့်နိို င့်သည ့် တစ့်စံို တစ့်ခို  မဟိုတ့်သသ  စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးခြစ့်သည့်ဟို  လက့်ခံခခင့်ိုးအ ိုးခြင ့် 
စ န ့်လ တ့်လိို က့်ပါ။ 

အဆိို ပါ စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ   သင ့်အတ က့် အသံို ိုးဝင့်သည့် ဟိုတ့်မဟိုတ့် သင ့်ကိိုယ့်ကိို သင့် ဆင့်ခခင့်ရန့် အသံို ိုးဝင့်နိို င့်ပါသည့်။ သင့်ကိို ယ့်တိို င့် ဆင့်ခခင့်ရန့်မ   - 

• ၎င့်ိုးမ   က န့်ို ပ့် ခြစ့်ခ င့်သည ့်လူခြစ့်ရန့် က န့်ို ပ့်အ ိုး အသထ က့်အကူပပပါသလ ိုး။
• က န့်ို ပ့် လိို ခ င့်သည ့် ဆက့်ဆံသရိုးမ  ိုးကိို  တည့်သဆ က့်ရန့် က န့်ို ပ့်အ ိုး အသထ က့်အကူပပပါသလ ိုး။
• ၎င့်ိုးသည့် အသခခအသနကိို  တိို ိုးတက့်သအ င့်လို ပ့်ရန့်န င ့် က န့်ို ပ့်၏ ဘဝကိို  ပံို မ န့် ခပန့်သရ က့်သအ င့် က န့်ို ပ့်အ ိုး အသထ က့်အကူပပပါသလ ိုး။

• ၎င့်ိုးကိို  ယခို  စဥ့်ိုးစ ိုးသနခခင့်ိုးမ  တစ့်စံို တစ့်ရ  အက ိ ိုးရ ိမည့်ဟို  သင့် ထင့်ခမင့်သလ ိုး။ သင့် ဤကိစစကိို  သန က့်ဆံို ိုးအကကိမ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်ခွဲ သည ့်အခါ
အမ န့်တကယ့် အသခြ သပေါ်သပါက့်ခွဲ သလ ိုး။

စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုကိို  ယခို  အသလိုးထ ိုးရန့် မဟိုတ့်သ က င့်ိုး လက့်ခံရန့်အတ က့် ဤသမိုးခ န့်ိုးမ  ိုးသည့် သင ့်အ ိုး မ  ိုးသသ အ ိုးခြင ့် အသထ က့်အကူပပနိို င့်သည့်။ 
၎င့်ိုးအစ ိုး သင ့် ရည့်မ န့်ိုးခ က့်ပန့်ိုးတိို င့်မ  ိုးကိို  သအ င့်ခမင့်ရန့် အသထ က့်အကူပပသည ့်အရ ကိို  စဥ့်ိုးစ ိုးပါ။ 

သင   ‘စ ို ျားရ မ ြူုြုန ခ  န ’ ကို န ဆ ို ျားသွာျားပြီုျားပြီုျားခ င ျား စ ို ျားရ မ ြူုြုန ခခင ျားက ို  ရြု ဆ ို င ျားပြီုျား  စ စ ို  စ ခိုက ို အာ  ို ပြုြုါ။ 

ယသန အတ က့် သင့်၏ စိို ိုးရိမ့်မှု စ ရင့်ိုးကိို  အမှုိက့်ပံို ိုးထွဲ ထည ့်လိို က့်ပါ။ လို ပ့်စရ  အသစ့်တစ့်ခို ကိို  စလို ပ့်သည့်ခြစ့်သစ သိို  မဟိုတ့် သင ့် ‘စိို ိုးရိမ့်မှု အခ နိ့်’ 
မတိို င့်မီ လို ပ့်သနခွဲ သည ့်အရ ကိို  ခပန့်သ  ိုးလို ပ့်ပါ။ 

တစ့်စံို တစ့်ခို ကိို  စိတ့်အ ရံို ပပရန့် စိတ့်တည့်ပငိမ့်သအ င့်လို ပ့်ခခင့်ိုးန င ့် အသက့်ရှူနည့်ိုးလမ့်ိုးသံို ိုးခခင့်ိုးသည့် သင ့်အ ိုး အသထ က့်အကူပပနိို င့်သည့်။ ဥပမ ၊ သင့် 
ပန့်ိုးဉယ  ဥ့် လို ပ့်သနခွဲ ပါက သင ့် အနီိုးတစ့်ဝိို က့်ရ ိ အ ရံို မ  ိုးအသပေါ် လက့်သတ  က က  အသလိုးထ ိုးပါ - ဤလို ပ့်စရ ကိို  အခပည ့်အဝ ပတ့်သက့်ပပီိုး သင ့်အ ရံိုက

ိ
ို  

ရရ ိသစရန့်အတ က့် - ပန့်ိုးဥယ  ဥ့်အတ င့်ိုး သင့် ခမင့်သည ့်၊ အနံ ခံရသည ့်၊  က ိုးသည ့် န င ့် ခံစ ိုးရသည ့်အရ ကိို  အသလိုးထ ိုးပါ။ 

သင ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးက ခပန့်ဝင့်သရ က့်လ သနလျှင့် သန င့်အခါ သခြရ င့်ိုးရန့်အတ က့် သင ့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှု စ ရင့်ိုးတ င့် သရိုးမ တ့်ထ ိုးပါ၊ ယင့်ိုးသန က့် ၎င့်ိုးကိို  
တစ့်စံိုတစ့်ခို  အသစ့် စလို ပ့်ခခင့်ိုးကိို ပင့်ခြစ့်သစ ခပန့်အ ရံို ပပပါ။ 
ဤနည့်ိုးလမ့်ိုးမ  ိုးသည့် စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးကိို  စီမံထိန့်ိုးခ  ပ့်ရ ၌ ထိသရ က့်သ က င့်ိုး ခပသခွဲ သသ သ က င ့် ၎င့်ိုးတိို  ကိို  ကကိိုးစ ိုးလို ပ့် ကည ့်ပါ။ သင ့်အတ က့် ဆံို ိုးရှုံ ိုးစရ 
ဘ မျှ မရ ိပါ၊ သိို  သသ ့် သင ့်စိို ိုးရိမ့်ပူပန့်မှုမ  ိုးကိိုသ  ဆံို ိုးရှုံ ိုးပါမည့်။ 

The FamilyLifeConnect service is funded by the South Eastern Melbourne Primary Health Network. 

ဤစ ရ က့်စ တမ့်ိုးပါ သတင့်ိုးအခ က့်အလက့်သည့် အသထ သထ  အ ကံဉာဏ့်သ ခြစ့်သည့်။ ထိို  သ က င ့် ဤအ ကံဉာဏ့်မ   သင ့်အသခခအသနန င ့် သက့်ဆိို င့်မည့် 
မဟိုတ့်နိို င့်ပပီိုး က န့်ိုးမ သရိုး အတတ့်ပည ရ င့်တစ့်ဦိုး၏ အ ကံဉာဏ့်ကိို  အစ ိုးထိို ိုးရန့် မရည့်ရ ယ့်ပါ။

www.familylife.com.au/familylifeconnect 1800 326 543 

FamilyLifeConnect 

FamilyLifeConnect သည့် အခမွဲ  ဝန့်သဆ င့်မှုတစ့်ခို ခြစ့်ပပီိုး မဟ  ဒင့်ဒီသန င့် အသိို င့်ိုးအဝိို င့်ိုးတ င့် သနထိို င့်သူမ  ိုးအ ိုး 
သြိုးမသူမ  ိုးန င ့် ဆက့်သ ယ့်သစသည့်။ သူတိို  သည့် သင့်၏ က န့်ိုးမ သက င့်ိုးမ န့်သရိုးကိို  ပံ ပိို ိုးသပိုးနိို င့်ပပီိုး သင့်၏ ရည့်မ န့်ိုးခ က့် 
ပန့်ိုးတိို င့်ကိို  သင့် သအ င့်ခမင့်သစရန့် ကူညီသပိုးနိို င့်ပါသည့်။ 

1800 326 543 

connect@familylife.com.au 

အ န့်လိို င့်ိုးခြင ့် ရက့်ခ နိ့်ိုးလို ပ့်ရန့်- www.familylife.com.au/familylifeconnect

www.familylife.com.au/familylifeconnect 1800 326 543 
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