
န ောက်ထပ်အချက်အလက်မျောျားက ို http://www.cdc.gov/sids/parents-caregivers.htm တွင ်နတွွေ့ ရ  န ိုငသ်ည။် "န ျားကငျ်ားလ ိုခခ ြုံမှုရ  သည  ်ပတ်ဝ ျ်ားကျငဆ် ိုသညမ် ော မညသ်ည ပ် ိုစ ခြစ်သ ညျ်ား။" 

လက်ကမ်ျားစောနစောင၊် ကနလျားနစောင န်ရ ောက်မှု အရငျ်ားအခမစ်န င  ်လ ွှဲနခပောငျ်ားနပျားမှု ဝ ဆ် ိုက်ဒ ်www.iowaccrr.org၊ သ ို  မဟိုတ် Iowa SIDs ဝ ဆ် ိုက်ဒ၊် http://www.iowasids.org 
 

The ABC’s of Sleep 
ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု ပ  ပ  ေးသမူ ောေးအတကွ့် 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားအောျား မည်သည ပ်စစည်ျားမျောျားမ  မရ   ွှဲ အလွတ်ခြစ်န နသော 

ကနလျားအ ပ်ကိုတငအ်တွငျ်ား နတောင တ်ငျ်ားသည  ်နမွွေ့ရောနပေါ်တွင ်ပက်လက်လ ပ်ပ ျား လ ွှဲထောျားသင ပ်ါသည်။ 

 

ဝန့်ထမ့်ေးမ ောေးအောေး   ေးက   လ ေးကင့်ေး   ခ  ြုံသည ့် အ ပ့် က့်မှုဆ  င့်ရော   ပ့်ထ  ေး  ပ့်နည့်ေးမ ောေးန င ့် ပတ့်သက့်၍ 

လကောင့်ေး ွော လ  က င ့်ပပြီေးပပြီ ောေး။ လ  က င ့်ထောေးသည့်ဆ   ျှင့် မည့်သ    လ  က င ့်ထောေးသနည့်ေး။ 

ကနလျားမျောျားက ို နစောင န်ရ ောက်မှုနပျားန သည  ်လူကက ျားမျောျားအောျားလ ိုျားသည ်န ျားကငျ်ားလ ိုခခ ြုံသည  ်အ ပ်စကမ်ှုဆ ိုငရ်ော 

လိုပ်ထ ိုျားလိုပ် ညျ်ားမျောျားက ို သ ရ  ထောျားရ  ်အနရျားကက ျားပါသည။် ကနလျားနစောင န်ရ ောက်မှု အရငျ်ားအခမစ်န င  ်လ ွှဲနခပောငျ်ားနပျားမှု 

(CCR&R) သည ်ခပ လ်ညအ် ပ်နပျောန်စန ိုငသ်ည ်  ညျ်ားလမ်ျား သငတ် ျ်ားက ို နပျားကမ်ျားလျက်ရ  ပပ ျား န ောက်ထပ်အချက်အလက်မျောျား 

သ ရ  လ ိုပါက သင ့််နဒသရ   ကနလျားနစောင န်ရ ောက်မှု နဆျွားနနျွားအတ ိုငပ်ငခ် သကူ ို ဆက်သယွ်ပါ။ 

 
 
 
 

 

 

သင ့်က  ယ့်သင့် လမေး ွန့်ေးထ တ့်ကကည ့်ပါ... သတ ခပြုံရန့်… အလကောင့်ေးဆ  ေးလသော   ပ့်ထ  ေး  ပ့်နည့်ေးမ ောေး... 

အ ပ်စက်သည ်န ရောတွင ်

မညသ်ည ်ပစစညျ်ားမျောျားက ို ထောျားရ  ရမည ်ညျ်ား။ 

 

တ ့်ဦေးတည့်ေး 

နစောငမ်ျောျား၊ နခါငျ်ားအ ိုျားမျောျား၊ နလျော ရွှဲန သည  ်အ ပ်ရောခငျ်ား၊ သ ို  မဟိုတ် 

ကစောျားစရောမျောျား မထောျားရ  ရပါ။ ကနလျားသည် အနအျားမ လ မ မ်ည်ဟို 

သငစ် ိုျားရ မ်မ ပါက စွပ်ပပ ျားအ ပ်ရသည န်စောငက် ို အသ ိုျားခပြုံခခငျ်ားက 

အလွ န်ကောငျ်ားမွ သ်ည  ်ည်ျားလမ်ျားခြစ်ပါသည်။ 

နမွျားကငျ်ားစကနလျား၏ က ိုယ်အပူချ  သ်ည် လူကက ျားမျောျားထက် ပ ို၍ 

ပူနနျွားန ကောငျ်ား သတ ခပြုံပါ။ 

သင န်စောင န်ရ ောက်မှုအတွငျ်ား 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားက ို အ ပ်နပျော်နစရ  ်

မညသ် ို   လွှဲနလျောငျ်ားနပျားမည ်ညျ်ား။  

ပက့် က့် 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားက ို အ ပ်စက်နစသည အ်ခါ 

ပက်လက်လ  န်စပပ ျား အ ပ်စက်နစရမည်။ 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားက ို 

အ ောျားယူချ  အ်တွက် မည်သည န် ရောတွင ်

အ ပ်စက်နစမည ်ညျ်ား။  

ကလ ေးအ ပ့်က တင့် 

 

ကနလျားအ ပ်ကိုတငမ် ော အနကောငျ်ားဆ ိုျားခြစ်သည်။ 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားအောျား ပိုခက် သ ို  မဟိုတ် ကိုလောျားထ ိုငတွ်င ်

လွှဲနလျောငျ်ားနစခခငျ်ား သ ို  မဟိုတ် လူကက ျားန င အ်တူ အ ပ်စက်နစခခငျ်ား 

မခပြုံလိုပ်သင ပ်ါ။ 

 
 
 

A 

B 

C 
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န ောက်ထပ်အချက်အလက်မျောျားက ို http://www.cdc.gov/sids/parents-caregivers.htm တွင ်နတွွေ့ ရ  န ိုငသ်ည။် "န ျားကငျ်ားလ ိုခခ ြုံမှုရ  သည  ်ပတ်ဝ ျ်ားကျငဆ် ိုသညမ် ော မညသ်ည ပ် ိုစ ခြစ်သ ညျ်ား။" 

လက်ကမ်ျားစောနစောင၊် ကနလျားနစောင န်ရ ောက်မှု အရငျ်ားအခမစ်န င  ်လ ွှဲနခပောငျ်ားနပျားမှု ဝ ဆ် ိုက်ဒ ်www.iowaccrr.org၊ သ ို  မဟိုတ် Iowa SIDs ဝ ဆ် ိုက်ဒ၊် http://www.iowasids.org 

 

The ABC’s of Sleep 
မ သောေး  မ ောေးအတကွ့် 

နမွျားကငျ်ားစကနလျားမျောျားအောျား မညသ်ည ပ်စစညျ်ားမျောျားမ  မရ   ွှဲ 

အလွတ်ခြစ်န နသော ကနလျားအ ပ်ကိုတငအ်တွငျ်ား နတောင တ်ငျ်ားသည  ်

နမွွေ့ရောနပေါ်တွင ်ပက်လက်လ ပ်ပ ျား လ ွှဲထောျားသင ပ်ါသည။် 

 
 
 
 
 

 

သင့်သည့် သင ့်ကလ ေးအောေး လ ောင ့်လ  ောက့်မှုလပေးမည ့်  တူ  င့်ေးန င ့် လ ေးကင့်ေး   ခ  ြုံသည ့် 

အ ပ့် က့်မှုဆ  င့်ရော   ပ့်ထ  ေး  ပ့်နည့်ေးမ ောေးအလကကောင့်ေးက   လဆေွးလနေွးလခပောဆ  ပပြီေးပပြီ ောေး။ 

ကနလျားမျောျားက ို နစောင န်ရ ောက်မှုနပျားန သည  ်လူကက ျားမျောျားအောျားလ ိုျားသည ်န ျားကငျ်ားလ ိုခခ ြုံသည  ်

အ ပ်စက်မှုဆ ိုငရ်ော လိုပ်ထ ိုျားလိုပ် ညျ်ားမျောျားက ို သ ရ  ထောျားရ  ်အနရျားကက ျားပါသည။် 

 
 
 

 
 
 
 

သင ့်က  ယ့်သင့် လမေး ွန့်ေးထ တ့်ကကည ့်ပါ... သတ ခပြုံရန့်… အလကောင့်ေးဆ  ေးလသော   ပ့်ထ  ေး  ပ့်နည့်ေးမ ောေး... 

အပ်ိစက်သည ်နေရာတွင ်

မညသ်ည ်ပစစည််းမ ာ်းကိို ထာ်းရ ိရမညေ်ည််း။ 

 

တ ့်ဦေးတည့်ေး 

 

နစာငမ် ာ်း၊ န ေါင််းအ ို်းမ ာ်း၊ န  ာ ရဲနေသည  ်အပ်ိရာ င််း၊ 

သိို  မဟိုတ ်ကစာ်းစရာမ ာ်း မထာ်းရ ိရပေါ။ ကန ်းသည ်

အနအ်းမ ိိမ မ်ညဟ်ို သငစ်ိို်းရိမမ်ိပေါက စပ်ွပပ ်း 

အပ်ိရသည န်စာငက်ိို အသ ို်းပပြုပ င််းက 

အ ွေန်ကာင််းမေွသ်ည ေ်ည််း မ််းပြစ်ပေါသည။် 

နမ်ွးကင််းစကန ်း၏ ကိိုယ်အပူ  ိေသ်ည ် ကူက ်း 

မ ာ်းထက ်ပိို၍ ပူန ်ွးန ကာင််း သတိပပြုပေါ။ 

သင က်န ်းအာ်း အပ်ိစက်နစရေအ်တွက် 

သငသ်ည ်၎င််းကိို မညသ်ိို   

 ဲန  ာင််းနစသေည််း။  

ပက့် က့် 

နမ်ွးကင််းစကန ်းမ ာ်းကိို အပ်ိစက်နစသည အ် ေါ 

ပက ်က်  ေန်စပပ ်း အပ်ိစက်နစရမည။် 

သင က်န ်းအာ်း အပ်ိစက်နစရေ ်

သိို  မဟိုတ် တနရ်းတနမာ 

အပ်ိစက်နစရေအ်တွက် သငသ်ည ်၎င််းကိို 

မညသ်ိို    ဲန  ာင််းနစသေည််း။ 

 

ကလ ေးအ ပ့်က တင့် 

 

ကန ်းအပ်ိကိုတငမ် ာ အနကာင််းဆ ို်းပြစပ်ပ ်း အ ိိုရ ိပေါက 

မဘိမ ာ်း၏ အပ်ိ ေ််းမ ာ်းဆ သိို   နပပာင််းနရွွေ့နပ်း ိိုငသ်ည။်  

ယ ဉ်တွဲအပ်ိစက်ပ င််း (နမ်ွးကင််းစကန ်းကိို  ူကက ်း  င အ်တူ 

 ူကက ်း၏ အပ်ိရာတွင ် ဲန  ာင််းနစပ င််း) ကိို ပပြု ိုပ်ရေ ်

အ က ပပြုမထာ်းပေါ။ နမ်ွးကင််းစကန ်းမ ာ်းအာ်း ပို က ်သိို  မဟိုတ ်

ကို ာ်းထိိုငတ်ငွ ် ဲန  ာင််းနစပ င််း သိို  မဟိုတ်  ကူက ်း  င အ်တူ 

အပ်ိစက်နစပ င််း မပပြု ိုပ်သင ပ်ေါ။ 
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