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ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေဂဟာကိ ုကိုယပုိ်ငလ်ုပ်ငနး်အေနြဖင့ ်စတငလ်ုပ်ကိုငလ်ိသုမူျားအေနြဖင့ ်အ�ကံြပုထားေသာအချက်များ�ငှ့ ်စတငလ်ုပ်ကိုငရ်န ်လိုအပ်�ိငုသ်ည့ ်

ကနဦးမတည ်ကုနက်ျမ�များကို ေအာကတ်ွင ်�ာှေဖွဖတ်��ပါ။ ကနုက်ျစရိတ်များအားလံုးသည ်ကေလးသငူယ ်ဖံွ� �ဖိုးတိုးတက်ေရးေဂဟာတစ်ခုအတကွ ်

ခန ့မှ်နး်တကွ်ချက်မ�ြဖစ်ပါသည။် လိအုပ်သည့ ်လက်ေတွ�ကနုက်ျစရိတ်များ�ငှ့ ်အေရအတကွ်များမှာ အေြခအေနတစ်ခုချငး်အေပါ် မူတည�်ပီး အေြပာငး်အလ�ဲှိပါလိမ့်မည။် 
 

မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆုိင်ရာ သတ်မှတ်လုိအပ်ချက်များ  ခန ့မှ်န်း ကုန်ကျစရိတ် 

စာရင်းသွင်းထားသည့် လက်ေဗွများ – အသက် 18 �ှစ်�ှင့်အထက် အိမ်ေထာင်စုဝင်များအတွက် $20 

CPR ေ�ှးဦးသူနာြပ  ုအသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်– DHS အသိအမှတ်ြပ  ုသင်�ုိးကုိ အသုံးြပုရမည် $75 

မီးခုိးအာ�ုံခံ�ှာေဖွစက် – ကေလး�ိှေနသည့် အခန်း တစ်ခန်းလ�င် 1 ဗူး��န်း $90 

CO အာ�ုံခံ�ှာေဖွစက် - ေလာင်စာဆီ ေလာင်က�မ်းေအာင်ြပုလုပ်ရာမှ ထွက်သည့်အပူ သုိမ့ဟုတ် အသုံးအေဆာင်ပစ�ည်းများကုိ အသုံးြပုလ�င် $20 

မီးသတ်ေဆးဗူး – ကေလးများ�ိှေနသည့် အထပ် (2A10BC) တစ်ထပ်လ�င် 1 ဗူး��န်း $90 

ပလပ်ခုံအစွပ်များ – ပလပ်ခုံများတွင် ကေလးများေဆာ့မကစား�ုိင်ရန်အတွက် အဖုံးအကာများ $10 

အေရးေပါ် ထွက်ေပါက် – ေလှကားထစ်များ၏ ထိပ်ပုိင်း�ှင့် ေအာက်ေြခတွင $80 

ေ�ှးဦးသူနာြပုပစ�ည်းေသတ� ာ – အိမ်တွင်း၊ ြပင်ပ �ှင့် သယ်ယူပုိေ့ဆာင်ေရးကုိ ပ့ံပုိးေပးပါက ကားအတွက $50 

တစ်ခါသံးု ဇာဂနာများ – DHS သည် တစ်ခါသုံး ဇာဂနာများကုိ လုိအပ်သည $15 

ြခံဝင်းအတွက် စည်း�ုိးကာရံြခင်း – ေနအိမ်သည် လူအသွားအလာ��ပ်ေထွးသည့် လူကူးြဖတ်လမ်း သုိမ့ဟုတ် ေရြပင်က့ဲသုိေ့သာ အြခား ေဘးအ��ရာယ်များအနီးတွင်�ိှလ�င်ြဖစ်ေစ $1,000 

ကစားစရာများ�ှင့် စာအုပ်များ – အသက်အရွယ်အမျို းမျို းအတွက် ဖံွ� �ဖိုးမ��ှင့် သင့်ေတာ်သလုိ $200 

 $1,650 

လူမမယ်ကေလး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�အတွက် ခန ့မှ်န်း ကုန်ကျစရိတ် 

အသအိမှတ်ြပ  ုေဘးအကာရံေဘာင်ပါသည့် ကေလးအိပ်ကုတင် – လူမမယ်ကေလး ေစာင့်ေ�ှာက်မ�အတွက် ပ့ံပုိးေပးပါက ကေလးတစ်ဦးလ�င် 1 လုံးကျ $200 

ကေလးအိပ်ကုတင်အတွက် အခင်းများ – ကေလးအိပ်ကုတင်၏ ေမွ�ရာအရွယ်အစားအတွက် ဒီဇုိင်းြပုလုပ်ထားေသာ တင်းရင်းစွာ အေြခတကျ တပ်ဆင်ထားေသာ အခင်းများ $24 

 $224 

မိမိဆ��အေလျာက် ြဖည့်ဆည်း�ုိင်သည့် ပ့ံပုိးပစ�ည်းများ ခန ့မှ်န်း ကုန်ကျစရိတ် 

အိပ်စင်များ�ှင့် အိပ်ရာခင်း – အိပ်စင်များသည် ကေလးများကုိ ပင့်တင်�ုိင်�ပီး �ကမ်းြပင်ေပါ်သုိ ့ ြပုတ်ကျ�ုိင်သြဖင့် ကေလးအိပ်ကုတင်များကုိ ပုိမုိဦးစားေပး အသုံးြပုေစလုိပါသည် $340 

စွပ်အိတ်ရသည့်ေစာင် – လူမမယ်ကေလးတစ်ဦးလ�င် 1 ေစာင $75 

ကုလားထုိင်အြမင့် – အလွယ်တကူ သန ့�ှ်င်းေရးလုပ်�ုိင်�ပီး လက်�ိှ CPSC ေဘးကင်းလုံြခံုမ� စံချိန်စံ��န်းများ�ှင့် ကုိက်ညီရမည $75 

ကေလးအသံးုြပုရန် စားပဲွခုံ�ှင့် ကုလားထုိင်များ – အသက်အရွယ်အမျို းမျို းအတွက် သင့်ေတာ်သလုိ $300 

ပန်းကန်ခွက်ေယာက်များ�ှင့် အစားအစာေက�းေမွးေရးပစ�ည်းများ – ခုိင်မာမ��ိှ�ပီး အလွယ်တကူ ပျက်စီး�ုိင်ြခင်းမ�ိှဘဲ အသက်အရွယ်အမျို းမျို းအတွက် သင့်ေတာ်ရမည $50 

စင်များ – နိမ့်�ပီး ခုိင်မာေတာင့်တင်း၍ လဲ�ပိ ြုခင်းမ�ိှဘဲ တည်�ငိမ်ေနရမည $300 

ေသးခံဒုိက်ပါလဲလှယ်သည့် စားပဲွ – ေချာေမွ� �ပီး အဖုအချို င့်များမ�ိှဘဲ အလွယ်တကူ ပုိးမ�ားသန ့�ှ်င်းေရး ြပုလုပ်�ုိင်ရမည် $200 

သန ့်�ှင်းေရးသံးု�ှင့် ပုိးမ�ားသန ့်စင်ေရးသံးု ပစ�ည်းများ – ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ�ဏီ၏ ��န်�ကားချက်များအတုိင်း ကေလးများအတွက် ေဘးကင်းလုံြခံုသည့် ပုိးမ�ားသန ့စ်င်ေရးသုံး 

ပစ�ည်းများ၊ တစ်�ှ းူစက� ူများ၊ တစ်ခါသုံး လက်အိတ်များ စသည်တုိကုိ့ အသုံးြပုရမည်။ $50 

ကေလးစီး လက်တွန်းလှည်း – လူမမယ်ကေလး 2 ဦးအတွက် လုိအပ်လ�င် �ှစ်စီး $125 

ြပငပ်တွင ်ကစားရသည့် ကစားစရာများ သိုမ့ဟုတ် ကစားရာတွင ်အသံးုြပုသည့် အသံးုအေဆာငပ်စ�ည်း – ခုန်�ကိုး၊ ေဘာလုံးများ၊ စီးရသည့် ကစားစရာများ၊ 

အကာအကွယ်ြပုဦးထုပ်၊ �ကမ်းြပင်တွင် ေရးဆဲွ�ိင်ုသည့် ေြမြဖူေချာင်း၊ ပူေဖာင်းများ၊ စသည်ြဖင့် $150 

 $1,665 

ကေလးသူငယ် ဖံွ� �ဖိုးတုိးတက်ေရး ေဂဟာအတွက် ခန ့်မှန်း အြပည့်အစုံ ကုန်ကျစရိတ် $3,539 
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