
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILD CARE READY 
CCR&R မ ှကမကထပ ြုဆ ောငရွ်က်သည ်

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iowa လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းအတွက် ဆ  ်းကွက်ဆ ေ်ာော်ဆ ောငဆ်ရ်း က ရ ယော ို 

 

သင  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုငရ်ော ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းအော်း တညဆ် ောက်ပခင််းခရ ်း ဉ်က ို 

 တငလ်ို ်ဆ ောငရ်နအ်တွက် အကကြံဆ ်းခ က်မ ော်း၊ နည််းလမ််းမ ော်းနငှ  ်လက်ကမ််း ောဆ ောငမ် ော်း 
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ပ ည်နယ်တ ်ခိုလြံို်း ှ  လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းအဆနပ င  ်အလော်းအလော ှ ဆသော ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူမ ော်းက ို ရ ှ သြံို်း ွွဲန ိုငဆ် ရနအ်တွက်  ဆရေ်ာ က် ှငန်ယ် 

 ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်းလို ်ငန််း ဉ်အတွွဲက ို    ဉ်ရောတွင ်အကူအည ဆ ်းအ ်န ိုငရ်န ်Child Care Ready by CCR&R ဆ  ်းကွက်ဆ ေ်ာဆ ောငဆ်ရ်းက ရ ယော ိုက ို 

ဒ ဇ ိုင််းဆရ်း ွွဲထော်းသည်။ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုငရ်ော ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းအော်း တည်ဆ ောက်ရန ်ကက ြု်း ော်းလ က် ှ သည  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းအတွက် ဤအတွွဲလ ိုက် 

အ  အ ဉ်မ ော်းက ို   ်မှတ်ထော်းဆရ်း ွွဲ ါသည်။  ငတ်ောဝနထ်မ််း သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွင််း ဆ ောင ဆ် ှောက်မှု ြံ   ို်းသူမ ော်းကွဲ သ ို   ကဆလ်းသူငယ်အဆ ော  ိုင််းကောလနယ် ယ်မ ော်းတွင ်

အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းက ို တည်ဆ ောက်ရန ်  တ် ါဝင ်ော်းဆသော မည်သူ  က ိုမ  ို ဤသငတ်န််းမ ော်းအော်း ဆ ်းကမ််းထော်းသည်။ ဤက ရ ယော ိုက ို 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုငရ်ော ဆပ  ှင််းခ က်တွင ် ါဝငလ် ိုဖ  ်း Child Care Ready by CCR&R က ို လက်ခြံပ ြုလို ်ရန ်  တ်အော်းထက်သနဖ်  ်း လူမှုအသ ိုက်အဝန််း 

ဆခါင််းဆ ောငမ် ော်း၊   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််း ဦ်းဆ ောငသူ်မ ော်းနငှ  ်အပခော်း အဓ ကက သည  ်တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်းက အသြံို်းခ  ါသည်။ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုက ို ဆဒသအတွင််း  ြံ   ို်းန ိုငရ်နအ်တွက် မည်သည်က ို ပ ြုလို ်ဆ ်းန ိုငသ်နည််း။ သငသ်ည် သင၏် 

လူမှုအသ ိုက်အဝန််းအတွင််း ှ  ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အက  ်အတည််းက ို ဆပ  ှင််းရန ်အလော်းအလော်း ှ ဆသော ဆပ  ှင််းခ က်က ို  ှောဆ ွဆန ါသလော်း။ Child Care Ready သည် 

အလော်းအလော ှ ဆသော ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ြံ   ို်းသူမ ော်းက ို  ှောဆတွွံ့ န ိုငဆ် ရန ်ဒ ဇ ိုင််းဆရ်း ွွဲထော်းဆသော အ ှ နပ်မြှင တ်ငထ်ော်းသည  ်အတွွဲလ ိုက် အ  အ ဉ်ပ  ် ါသည်။ 

CCR&R သည် ဆဒသတွင််း လူမှုအသ ိုက်အဝန််း အ ွွဲွံ့အ ည််းမ ော်းနငှ  ်တွွဲ က်၍ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုနငှ  ်လို ်သော်းအငအ်ော်းပ တ်ဆတောက်မှုမ ော်းက ို ဆပ  ှင််းရနအ်တွက် 

လူမှုအသ ိုက်အဝန််းဦ်းဆ ောငသ်ည  ်ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းက ို ရင််းနှ ်းပမြု ်နှြံမည်ပ  ်သည်။ သင  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းအတွင််းတွင ်Child Care Ready က ို လက်ခြံ ွင လှ် ်ပခင််းပ င  ်

အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအော်း ရ ှ န ိုင ွ်မ််းက ို တ ို်းတက်လောဆ မည်ပ  ်သည်။ 

1 
2 
3 

 
အလော်းအလော ှ သည  ်ဆပ  ှင််းခ က်မှ ကက ြု  ို ါတယ်။ 

ဤအခ က်က ို လို ်ဆ ောင၍် အငအ်ော်း ှ ဆအောင ်

အတူ ်ူးဆ ါင််းလို ်ဆ ောငက်က ါ  ို  ။ 

လို ်ငန််း ဉ်က ို  တငဖ်  ်း 

ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းက ို ဆ ်ွးဆန်ွးပခင််း 

 က်လက်ပ ြုလို ် ါ။ 

ဆ  ်းကွက ်

အရင််းအပမ ်မ ော်းက ို လူမှုမ ဒ ယောခ နန်ယ်မ ော်း 

အော်းလြံို်းတွင ်မျှဆဝဆ ်း ါ။ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အဓ ကက ဆသော တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သမူ ော်း 
 

လူမှုအသ ိုက်အဝန််းဦ်းဆ ောငသ်ည  ်ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်း ှောဆ ွဆရ်းဆတွွံ့ ြံို ွွဲအတွက် အ  အ ဉ်မ ော်း ပ ြုလို ်သည အ်ခါ အလော်းအလော ှ ဆသော တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်းက ို   တ်ဆခေါ်ရန ်ဆသခ ောမှု ှ  ါဆ ။ 

တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်း၏ နမူနောမ ော်း- IowaWorks၊ Iowa Workforce Development၊ Early Childhood Iowa၊ ဆဒသတွင ်ကွနပ်မြူနတ  ဆကောလ  ်၊ ဥ ဆဒအက  ြု်းဆ ောငအ်သင််းမ ော်း၊ 

တည မ်တ်ပ ြုပ ငဆ်ရ်း ဘိုတ်အ ွွဲွံ့/ဒါရ ိုက်တော၊ ဆကောငတ်  ဆ ောငဆ်ဒ်း ှင််းမ ော်း၊  ောသငဆ်က ောင််းမ ော်း၊ အပခော်း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အ  အ ဥ်မ ော်း၊ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု လို ်ငန််းအ ွွဲွံ့မ ော်း၊ 

ဆ ်းရြံိုမ ော်း၊ အ  ို်းရ  ိုငက် န််းမောဆရ်းဌောန၊ ဆဒသတွင််း လူမှုအသ ိုက်အဝန််း လှု ် ှော်းဆ ောငရွ်က်မှုအ ွွဲွံ့၊ ဆကောငတ် တွင််းမှ ကမ််းလင ဆ်ထောက်ကူပ ြုရြံို်းမ ော်း၊ Iowa Womens Foundation၊ 

ဖမ ြုွံ့  ှ အ ိုအ ွွဲွံ့မ ော်း၊ ဖမ ြုွံ့အောဏော  ိုငမ် ော်း၊ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုက ို လ ိုအ ်ခ က်အဆနပ င  ်ရှုပမငသ်ည  ်  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းမ ော်း၊ ဆဒသတွင််း  ရဟ တဆ ောငရွ်က်သည အ် ွွဲွံ့၊ ဆဒသတွင််း 

  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းမ ော်း၊ Hy-vee၊ Casey’s၊ Fareway၊   ်း ွော်းဆရ်း  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှု အ ွွဲွံ့အ ည််းမ ော်း သည်ပ င ။် 

 

Iowa လို ်သော်းအငအ်ော်း  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်း တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်မှုတွင ်ဆအောက် ါတ ို   ါဝငသ်ည်- 

1. အတန််းမ ော်းက ို လက်ခြံ ွင လှ် ်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် အတန််းမ ော်းအတွက် လြံိုပခြံြုမှု ှ သည  ်တည်ဆနရောအတွက် ကူည ဆ ောငရွ်က်ဆ ်းပခင််း 

2. အလို ် ှငမ် ော်းထြံ  က်သွယ်ပခင််းနငှ  ်၎င််းတ ို  အော်း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုနငှ  ် တ်သက်၍  ညောဆ ်းမှုဆ ောငရွ်က်ပခင််း 

3. Child Care Ready အ  အ ဥ်အော်း ဆ  ်းကွက်ဆ ေ်ာော်ဆ ောငပ်ခင််း - ဤတွင ်အလို ်အက ိုင ှ်ောဆ ွသူမ ော်းထြံသ ို   ဆ ်း  ို  သည  ်IowaWORKS ၏ 

အသ ဆ ်းမှုပမြှင တ်ငဆ်ရ်း အ ်းဆမ်းလ်မ ော်းက ို အသြံို်းပ ြုပခင််း၊ လူမှုမ ဒ ယောဆ ေါ်တွင ်ဆကကေ်ာပငောပခင််း၊ ဆ  ်းကွက်ဆ ေ်ာော်ဆ ောငပ်ခင််းက ို 

အကူအည ဆ ်းအ ်န ိုငသ်ည  ်ဆဒသလို ်သော်းအငအ်ော်း ိုဘိုတ်အ ွွဲွံ့ နငှ  ် ရ ို  ိုငပ်မင  ်တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်း (  ်း ွော်းဆရ်း ွြံွံ့ 

ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှု/လို ်ငန််း ှငအ်သင််းမ ော်း) နငှ အ်တူ အခ က်အလက် မျှဆဝပခင််းတ ို    ါဝငဆ် လ မ မ်ည်။ 

4. ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းအော်း မှတ် ြံိုတငပ်ခင််းနငှ  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူတွင ်ရ ှ လောန ိုငသ်ည  ်

အက  ြု်းခြံ ော်းခွင် မ ော်း၏ အဆရ်း ါ ြံိုက ို အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််း    ဉ်ဆရ်း ွွဲသူမ ော်းအော်း အသ  ညောဆ ်းရနအ်တွက် 

အလို ်အက ိုင ှ်ောဆ ွသူမ ော်းနငှ အ်တူ မျှဆဝဆ ်းန ိုငရ်န ်အ  အ ဥ်မတ ိုငမ်  သငတ်န််းအတွက် ၎င််းတ ို  နငှ အ်တူ ဆတွွံ့ ြံိုပခင််း။ 

 

လှူဒါန််းမှု  ိုငရ်ော အခငွ အ်လမ််းမ ော်း 
 

• မ ်းသတ်ဌောနမ ော်း/EMT 

(မ ်းခ ို်းအောရြံိုခြံ ှောဆ ွ က်မ ော်း၊ ဘက်ထရ မ ော်း၊ မ ်းသတ် က်မ ော်း၊ CPR သငတ်န််း) 

• ဆ ်းရြံိုမ ော်း (CPR၊ သငတ်န််းဆနရော၊ က ိုယ်ပ င ်တွင ်တ ် ငအ်သြံို်းပ ြုရသည  ်

အလ ိုအဆလ ောက် နလှြံို်းခိုနန်ှု ်း က်) 

•  ောကကည တ် ိုက် (ဆနရော၊ ကွန ် ြူတောမ ော်း) 

• လူမှုအသ ိုက်အဝန််း၏ ဆ ောငရွ်က်ခ က် (ဆထောက် ြံ ဆကက်းမ ော်း) 

• ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု သူနောပ ြု ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင ်ငခ်ြံသူမ ော်း (က န််းမောဆရ်းနငှ  ်

ဆဘ်းကင််းလြံိုပခြံြုမှု  ိုငရ်ော အခ က်မ ော်း) 

• ကနဦ်း  ြံ   ို်း  စည််းမ ော်း၊ နမူနောမ ော်းမှော ဆဘ်းအကောဆဘောင ်ါသည  ်

ကဆလ်းအ  ်ကိုတငမ် ော်း၊ ဆ ှ်းဦ်းသူနောပ ြု  စည််းဆသတတ ောမ ော်း၊ ကဆလ်း 

ဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အသြံို်းအဆ ောင ် စည််းမ ော်း၊   ပ ည က်တ်မ ော်း 

 သည်တ ို  ပ  ်သည်။ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အဓ ကက ဆသော တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သမူ ော်းမှ  က်လက်လို ်ဆ ောငမ်ည အ်ရောမ ော်း 
 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အက  ်အတည််းက ို ဆပ  ှင််းရနအ်တွက် Iowa Women’s Foundation နငှ  ်တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်းက လူမှုအသ ိုက်အဝန််း 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်း  ူ်းဆ ါင််းဆ ောငရွ်က်ဆရ်းအ ွွဲွံ့အော်း တည်ဆ ောက်ပခင််းက ို  တငလ်ို ်ဆ ောငခ်ွဲ သည်။ ကျွန်ို ်တ ို  ၏ 

လို ်ငန််းမှတ င  ်Iowa ပ ည်နယ် ှ  လူမှုအသ ိုက်အဝန််းဆ ါင််း 30 ဆက ေ်ာသည် ယခိုအခါတွင ်  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းနငှ  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််း 

ဦ်းဆ ောငသူ်မ ော်းအကကော်း အဆတွ်းအပမငမ် ော်း  လှယ်ရနအ်တွက်  န််းသ ်တ ထွငန်ည််းလမ််းမ ော်းက ိုလည််းဆကောင််း၊ ဆရတ ိုနငှ  ်

ဆရ ှည်ကောလန ်ှခိုလြံို်းအတွက် ကဆလ်းသူငယ်မ ော်း၏ က န််းမောကကြံ ခ ိုငဆ်သော  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှုနငှ  ်ယှဉ်ဖ  ြုငန် ိုင ွ်မ််း ှ ဆသော   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််း 

 တ်ဝန််းက ငအ်ဆပခအဆနက ို ဆထောက် ြံ ဆ ်းန ိုငမ်ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုငရ်ော ရင််းနှ ်းပမြှြု ်နှြံမှုမ ော်းက ို အော်းဆ ်းပမြှင တ်ငန် ိုငရ်နအ်တွက် 

အလို ်သမော်းမ ော်းနငှ  ်အ ွွဲွံ့အ ည််းမ ော်းက ို  ှောဆ ွဆ ေ်ာထိုတ်လ က် ှ  ါသည်။ ထ ို  အတူ ကျွန်ို ်တ ို  သည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုနငှ  ်

လို ်သော်းအငအ်ော်း ပ တ်ဆတောက်မှုမ ော်းက ို ဆပ  ှင််းရနအ်တွက် လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမှ ဦ်းဆ ောငသ်ည  ်ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းတွင ်

ရင််းနှ ်းပမြု ်နှြံလ က် ှ  ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို  သည် အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအော်း ရ ှ အသြံို်းပ ြုန ိုင ွ်မ််းက ို 

တ ို်းတက်ဆကောင််းမွနဆ် ရန ်လို ်ဆ ောငလ် က် ှ  ါသည်။ ကျွန်ို ်တ ို  သည် Iowa ပ ည်နယ်၏ လို ်သော်းအငအ်ော်းက ို ပ  ်ထွန််းတ ို်းတက်လောဆအောင ်

လို ်ဆ ောငလ် က် ှ  ါသည်။ ထ ို  ပ င ်ကျွန်ို ်တ ို  သည် ကျွန်ို ်တ ို  ၏ လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းက ို ခ ိုငမ်ောလောဆ ရနလ်ည််း လို ်ဆ ောငလ် က် ှ  ါသည်။ 

 
 
 
 
 
 

 

Iowa ပ ညန်ယ် ဆ ောငဆ်ဒ်း ှင််းမ ော်းဆကောင ်  တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်မှုတွင ်ဆအောက် ါတ ို   ါဝငသ်ည-် 

1. အခ က်အလက်မ ော်းက ို လက်ခြံဖ  ်း ဝနထ်မ််းမ ော်းထြံ ထ ် င ဆ် ်း  ို  ပခင််း။ 

2. အလို ် ှငမ် ော်းထြံ  က်သယွ်ပခင််းနငှ  ်၎င််းတ ို  အော်း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုနငှ  ်

 တ်သက်၍  ညောဆ ်းမှုဆ ောငရွ်က်ပခင််း 

3. Child Care Ready အ  အ ဥအ်ော်း ဆ  ်းကွက်ဆ ေ်ာော်ဆ ောငပ်ခင််း 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Child Care Ready လက်ကမ််း ောဆ ောင ်#288 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

လကက်မ််းစာစစာင၏် ပံုံစမံ ာ်း 
 
 
 
 
 
 

Child Care Ready ဆဒသတွင််း   တ်ကကော်းမှု #290 

သင အ်ာ်း ဖိတက်ကာ်းထာ်းသည ်

စေသတငွ််း ဖဖစစ်ဉ်ဖဖစပွ်ာ်းသည -် (ဖမ ြုွံ့) 

ရကစ်ွွဲ- 

အခ ိန်- 

တည်စနရာ- (ပ  ် ဉ် အော်ဆ ောက်အဦ်းနငှ  ်လ  ် ောက ို ဆ ော်ပ  ါ) 

သင အ်တွက် Child Care Ready  ဆရော် က် ငှန်ယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်း အတွွဲလ ိုက် အ  အ ဉ်မ ော်း 

ပံ ပိုံ်းသမူ ာ်း- 

( ြံ   ို်းသူမ ော်းအော်းလြံို်း၏ ယခငအ်မည ်သ ို  မဟိုတ် လ ိုဂ ိုမ ော်း) 
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နမူနာ စ ်ွးစ ်ွးရမည  ်အစကကာင််းအရာ 

နမူနာ စ ်ွးစ ်ွးရမည  ်အစကကာင််းအရာ 

  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််း သငတ်န််း 

3 နာရီ 

• 1 ကက မ် အကူအည /CPR သငတ်န််း 

6 နာရီ 

• မ တ် က် ွွဲမ ော်းနငှ  ်နှုတ်ခနွ််း က်ပခင််း၊ Iowa ပ ညန်ယ ် ဆရော် က ်ှငန်ယ် 

လို ်သော်းအငအ်ော်း မတှ် ြံိုတင ်ောရင််းမ ော်း၊ အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််း လို ်ငန််းမ ော်းနငှ  ်

အလို ်အက ိုင ်လမ််းဆကကောင််းမ ော်း (ကဆလ်းသငူယ်မ ော်း၏ အဆ ော  ိုင််းကောလ 

 ညောဆရ်းကဏ္ဍ  ဆရော် က ်ှငန်ယအ် င  ်ကျွမ််းက ငတ်တ်ဆပမောက်မှုနငှ  ်  ်လ ဉ််းသည  ်

ဆ ွ်းဆန်ွးမှု၊ ၎င််းသည ်မညသ်ည  ်ြံို ှ သနည််း။) - 2.5 နောရ  

• လက်ဆ ွနှ  ်ပခင််း - .5 နောရ  

• မှတ် ြံိုတငပ်ခင််း  ိုငရ်ော  ောရွက် ောတမ််းအတကွ် ဂရိုတ  ိုက် လမ််းညွှနမ်ှုဆ ်းပခင််း၊ 

ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင ်ငခ်ြံသနူငှ်   က်သယွ်ဆ ောငရွ်က် ါ - .5 နောရ  

• ဆန  လည ်ောနငှ  ်အခ က်အလက်ခ  တ် က်မျှဆဝသည အ်ခ  န ်

(က င််း ပ ြုလို ်သည ဆ်နရောတွင ်ဆန  လည ်ောက ို  ြံ   ို်း ါသည)် - .5 နောရ  (မ မ  နဒ ှ  ါက) 

• ဆနောက်ထ ်အဆကကောင််းအရော/Door Prize Drawing - .5 နောရ  (မ မ  နဒ ှ  ါက) 

• မပ  ်မဆနလို ်ဆ ောငရ်မည ် အ  ရငသ် ူသငတ်န််း (MCART) - 3 နောရ * 

*တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သမူ ော်းအဆနပ င  ်2 နောရ  ော MCART သငတ်န််းက ို ဖ  ်း ြံို်း ါက ထကွ်သေွာ်းန ိုငသ်ည ်

- ဝနထ်မ််းသည ်ဆမ်းခွန််းမ ော်းဆမ်းပမန််းရန/် က်သယွ်မှုမ ော်း ပ ြုလို ်ရန ်ဆ ောငရွ်က် ါလ မ ်မည။် 

6 နာရီ 

• သငတ်န််းမှတ င  ်မ ှ မပ  ်လ ိုအ ်ခ က်မ ော်း ဆမော်ဂ ြူ်းမ ော်း 1 မှ 3 ခိုအထ  - 3 နောရ  

• ဆန  လည ်ော ော်းခ  န ်(ဆနရောတွင ် ြံ   ို်းထော်းသည  ်ဆန  လည ်ော) - .5 နောရ  (မ မ  နဒ ှ  ါက) 

• 6 သငတ်န််းမှတ င  ်မ ှ မပ  ်လ ိုအ ်ခ က်မ ော်း ဆမော်ဂ ြူ်းမ ော်း 4 - 3 နောရ  

6 နာရီ 

• 9 သငတ်န််းမှတ င  ်မ ှ မပ  ်လ ိုအ ်ခ က်မ ော်း ဆမော်ဂ ြူ်းမ ော်း 7 - 3 နောရ  

• ဆန  လည ်ော ော်းခ  န ်(ဆနရောတွင ် ြံ   ို်းထော်းသည  ်ဆန  လည ်ော) - .5 နောရ  (မ မ  နဒ ှ  ါက) 

• သငတ်န််းမှတ င  ်မ ှ မပ  ်လ ိုအ ်ခ က်မ ော်း ဆမော်ဂ ြူ်းမ ော်း 10 မှ 12 ခိုအထ  - 3 နောရ  

3 နာရီ 

မ သော်း ို ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ေှာက်မှု အခ ကအ်လက်မ ော်းအတွက်သော 

• အဆရ်းဆ ေါ်အဆပခအဆနအတွက် ကက ြုတငပ် င ်ငမ်ှုအော်း    ဉ်ပခင််း - မူဝါဒ 

လို ်ငန််း ဉ် ောခ  ်၊ DHS မှ သတ်မှတ်ထော်းသည  ်မူဝါဒမ ော်း - .5 နောရ  

• မှတ် ြံိုတငရ်န ်ဆလျှောက်ထော်းမှု၊  ြံို မ််း  ်ဆ ်းမှုအကက ြု   ်ဆ ်းခ က် ောရင််း - 1.5 နောရ  

• ကွနရ်က်ခ  တ် က်ပခင််းနငှ  ်လက်ဆ နွှ  ်ပခင််း - 1 နောရ  

သင ခ်ရီ်းစဉ်ကိုံ ယစန  စတငလ်ိုံကပ်ါ။ 

ဤအခမ််းအနော်းနငှ  ်  ်လ ဉ််း၍ပ  ်ဆ  ကဆလ်းသငူယ်မ ော်း၏ အဆ ော  ိုင််းကောလ ညောဆရ်းကဏ္ဍမှ  

အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းနငှ  ် တ်သက၍်ပ  ်ဆ  ဆမ်းခွန််းမ ော်းဆမ်းပမန််းလ ို ါက လူမှုအသ ိုက်အဝန််း  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းမှု  

ကျွမ််းက ငသ်နူငှ  ် က်သယွ် ါ။ www.iowaccrr.org 
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လမူှုမ ဒ ယော 

သငသ်ည် ကဆလ်းသူငယ်မ ော်းနငှ  ်အတူ လို ်က ိုငဆ် ောငရွ်က်ရသည  ်ရလဒဆ်ကောင််းမ ော်း ရ ှ န ိုငဆ်သော 

အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းက ို အလ ို ှ  ါသလော်း။ သငသ်ည် သင က် ိုယ်  ိုင ်  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို 

  ိုင ် ိုငရ်န ် နဒအဖမွဲ ှ  ါသလော်း။ CCR&R နငှ  ်<<တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်း>> သည် Child Care Ready အော်း 

သင ထ်ြံသ ို   ဆ ောငက်ကဉ််းဆ ်းန ိုငရ်န ်အသင််းအ ွွဲွံ့  ြံို ြံပ င  ် ူ်းဆ ါင််းဆ ောငရွ်က်လ က် ှ သည်။ ဤ ညောဆ ်းမှု 

အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ငတ်ောဝနထ်မ််းအပ  ်  တငလ်ို ်က ိုငရ်န ်သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွင််း 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းအော်း  တငလ်ို ်က ိုငရ်နအ်တွက် လ ိုအ ်သည  ်

အသ အမှတ်ပ ြုလက်မှတ်ထိုတ်ဆ ်းမှုမတ ိုငမ်  သငတ်န််းတ ်ခိုလြံို်းက ို ဆ ်းကမ််း ါသည်။ ဤအခ က်က 

သင အ်ော်း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း ြံ   ို်းသူပ  ်လောဆ မည  ်ခရ ်း ဉ်က ို ကိုနက်  ရ တ် အနည််းငယ်မှသည် 

အခမွဲ အထ   တငန် ိုငဆ်  ါသည်။ ဆနောက်ထ ်အခ က်အလက်မ ော်း ရ ှ န ိုငရ်နအ်တွက် အ ်းဆမ်းလ်မ ော်း ဆ ်း  ို   ါ 

သ ို  မဟိုတ် ဆအောက် ါ နြံ ါတ်မ ော်းက ို ဆခေါ်  ို က်သွယ် ါ။ 

#ကျွန်ို ်တ ို  အော်းလြံို်းသည်... ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းအတွက် အသင ပ်  ်လော ါဆတော မည်။  

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

သငသ်ည် ဆနအ မ်တွင််းမှ အလို ်လို ်က ိုငန် ိုငသ်ည  ်နည််းလမ််းက ို  ှောဆ ွဆနသူလော်း။ သငသ်ည် သငက် ိုယ်  ိုင ်

  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို   ိုင ် ိုငန် ိုငရ်န ် ဉ််း ော်း ူ်း ါသလော်း။ CCR&R နငှ  ်<<တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်သူမ ော်း>> သည် 

Child Care Ready အော်း သင ထ်ြံသ ို   ဆ ောငက်ကဉ််းဆ ်းန ိုငရ်န ်တွွဲ က်ဆ ောငရွ်က်လ က် ှ သည်။ 

ဤအ ှ နပ်မြှင တ်ငထ်ော်းသည  ် ဆရေ်ာ က် ှငန်ယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်း အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းတွင ်နည််းပ ဆ ်းပခင််း၊ 

 ရောပ  ်သငတ်န််းဆ ်းပခင််း ါဝငဖ်  ်း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူမ ော်းအတွက် 

အဆကောင််း ြံို်းလို ်ထြံို်းလို ်နည််းမ ော်းက ိုလည််း ထည သွ်င််းထော်းသည်။ သင  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းနငှ  ်

လို ်သော်းအငအ်ော်းအတွက် အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုက ို  ြံ   ို်းန ိုငမ်ည  ်ဆပ  ှင််းခ က်က ို 

 ှောဆ ွရောတွင ် ါဝငလ် ိုက် ါ။ ဆနောက်ထ ်အခ က်အလက်မ ော်း ရ ှ န ိုငရ်နအ်တွက် အ ်းဆမ်းလ်မ ော်း ဆ ်း  ို   ါ 

သ ို  မဟိုတ် ဆအောက် ါ နြံ ါတ်မ ော်းက ို ဆခေါ်  ို က်သွယ် ါ။ 

#ကျွန်ို ်တ ို  အော်းလြံို်းသည်... ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းအတွက် အသင ပ်  ်လော ါဆတော မည်။ 

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

ကဆလ်းသူငယ်မ ော်း၏ အဆ ော  ိုင််းကောလ ညောဆရ်းကဏ္ဍအတွင််း သင အ်သက်ဆမွ်း 

ဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းတွင ် တငရ်န ်အသင ပ်  ်ဖ  လော်း။ သငက်ြံဆကောင််း ါသည်... 

#ChildCareReady က ို သင အ်န ်းတွင ် ွင လှ် ်က င််း ဆန ါသည်။ အ မ်တွင််း 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူပ  ်လောမည  ်လို ်ငန််း ဉ်က ို 

 တငရ်နအ်တွက် သငန်ငှ  ်အလော်းတူ  ွန  ဦ််းတ ထွငသူ်မ ော်းနငှ  ် ူ်းဆ ါင််းလ ိုက် ါ။ 

သငန် ်ှသက်သည  ်အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််း၏  ထမအ င က် ို 

တက်လှမ််းဖ  ်း ဤ  ဆရေ်ာ က် ှငန်ယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှု  ိုငရ်ော အ  အ ဉ်တွွဲတွင ်

ဝငဆ်ရောက် ူ်းဆ ါင််းလ ိုက် ါ။ 

ရက် ွွဲ- 

အခ  န-် 

တညဆ်နရော- 

#ကျွန်ို ်တ ို  အော်းလြံို်းသည.်.. Child Care Ready ပ  ် ါဆ  

ယစန  ပင ်ကျွ ်ုံပ်တိုံ   ငှ  ် ကသ်ယွပ်ါ။ 



 

 

အ ်းဆမ်းလ် 1 

 

ဆလ်း ော်းရ ါဆသော ( က်  ်အက  ြု်း  ်း ွော်း ှငမ် ော်း)။ 

 

ကျွန်ို ်တ ို  အဆနပ င  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််း (လူမှုအသ ိုက်အဝန််းက ို ထည သွ်င််းရန)် ၏ တွွဲ က်ဆ ောင်ရွက်သူမ ော်းနငှ အ်တူ ကဆလ်း 

ဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အရင််းအပမ ်နငှ  ်လွှွဲဆပ ောင််းဆ ်းမှု (CCR&R) သည် Child Care Ready က ို လက်ခြံ ွင လှ် ်ဆနဆကကောင််း သင က် ို အသ ဆ ်း 

ရသည အ်တွက်   တ်လှု ် ှော်းမ  ါသည်။ သင အ်န ်းအနော်းတွင် ှ ဆသော အ ှ န်ပမြှင တ်င်ထော်းသည  ် ဆရေ်ာ က် ှင်နယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှု 

အ  အ ဉ်တွွဲ။ Child Care Ready နငှ  ် တ်သက်သ၍   ိုမ ိုဆလ လောရန ်https://iowaccrr.org/providers/ccr/ တွင် သွော်းဆရောက်ကကည ရ်ှု ါ။ 

 

သင  ်အ ွွဲွံ့အ ည််းနငှ  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းအတွင််း၌ ဤအခ က်အလက်က ို မျှဆဝရောတွင ်သငက် ကူည ဆ ်းလျှင ်ကျွန်ို ်တ ို  က 

ဝမ််းဆပမောက်ဝမ််းသောပ  ်လ မ ်မည်ပ  ်ဖ  ်း သ ို  မှသောလျှင ်ကျွန်ို ်တ ို  သည်   တ် ါဝင ်ော်းသူမ ော်းထြံ သတင််း ကော်း ါ်းန ိုငမ်ည်ပ  ် ါသည်။ 

သငတ် ို  အမ ော်း ို သ  ှ ကကသည အ်တ ိုင််း ကျွန်ို ်တ ို  သည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အက  ်အတည််းက ို ရင ် ိုငဆ်နကကရသည်။ န ိုငင်ြံတ ်ဝှမ််း 

တွင ်ကျွန်ို ်တ ို  သည် ကျွန်ို ်တ ို   မ ဘမ ော်း၊ လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းနငှ  ်  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းမ ော်းအတွက် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု 

လ ိုအ ်ခ က်မ ော်းက ို ပ ည  ်ည််း ြံ   ို်းန ိုငမ်ည  ်အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းသူငယ်မ ော်း၏ အဆ ော  ိုင််းကောလ ဆ ောင ဆ် ှောက်မှု 

အ  အ ဥ်မ ော်းက ို   ိုမ ိုလ ိုအ ်ဆနဆကကောင််း ဆတွွံ့ ပမငဆ်နရ ါသည်။ ဤ ညောဆ ်းမှု အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု 

 ငတ်ောဝနထ်မ််းအပ  ်  တငလ်ို ်က ိုငရ်န ်သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွင််း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းအော်း 

 တငလ်ို ်က ိုငရ်နအ်တွက်လ ိုအ ်သည  ်အသ အမှတ်ပ ြုလက်မှတ်ထိုတ်ဆ ်းမှုမတ ိုငမ်  သငတ်န််းတ ်ခိုလြံို်းက ို ဆ ်းကမ််း ါသည်။ Child 

Care Ready အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုငရ်ော ဆပ  ှင််းခ က်မ ော်းက ို တည်ဆ ောက်ရောတွင ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််းမ ော်းက ို 

အကူအည ဆ ်းအ ်န ိုင ်ါသည်။ 

 

ဤအ ်းဆမ်းလ်နငှ  ် ူ်းတွွဲထည ဆ် ်းထော်းသည အ်ရောမှော ပ  ်လောမည  ်ပ  ် ဉ်မ ော်းအတွက် အခ  နဇ်ယော်းနငှ  ်  တ်ကကော်းလွှော ငပ်  ်သည်။ 

ဤအခ က်အလက်က ို လူမှုမ ဒ ယောနငှ  ်အ ်းဆမ်းလ်က ို အသြံို်းပ ြု၍ မျှဆဝပခင််းပ င  ်သင လူ်မှုအသ ိုက်အဝန််းအတွင််းမှ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု 

ဆပ  ှင််းခ က် ှောဆ ွဆရ်းတွင ် ါဝငလ် ိုက် ါ။ CCR&R’sော်FREEော်ဝနဆ် ောငမ်ှုမ ော်းအဆကကောင််း   ိုမ ိုဆလ လောရန ်www.iowaccrr.org သ ို   

သွော်းဆရောက်ကကည ရ်ှု ါ။ သင တွ်င ်ဆနောက်ထ ် ဆမ်းပမန််းလ ိုသည အ်ခ က်မ ော်း ှ  ါက ကျွန်ို ်ထြံသ ို   entername@sevices.org မှတ င  ်

အ ်းဆမ်းလ်ဆ ်း  ို  န ိုငသ်လ ို < ိုန််းနြံ ါတ်>က ိုလည််း ဆခေါ်  ို က်သွယ်န ိုင ်ါသည်။ 

 

ဆက ်းဇူ်းတင ်ါတယ်၊ 

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

 

အ ်းဆမ်းလ် အကကြံပ ြုခ က်မ ော်း 

http://www.iowaccrr.org/
mailto:entername@sevices.org


 

 

အ ်းဆမ်းလ် 2 

မဂဂလော ါ။ 

Child Care Ready by CCR&R Kick-off Day ဆရောက် ှ လော ါဖ  ။ 

သငသ်ည် မနက် နတွ်င ်ကျွန်ို ်တ ို  နငှ အ်တူ  ူ်းဆ ါင််း ါဝငမ်ည်က ို ကကော်းသ ရသည အ်တွက် ကျွန်ို ်တ ို  မှ မ ော်း ွော   တ်လှု ် ှော်းဝမ််းသောပ  ်ရ ါသည်။  ူ်း 

တွွဲထည သွ်င််းထော်းသည အ်ရောမှော သင လူ်မှုအသ ိုက်အဝန််းအတွင််း ှ  အ ှ နပ်မြှင  ် ဆရေ်ာ က် ှငန်ယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှု အ  အ ဉ်တွွဲအတွက် အခ  နဇ်ယော်းပ  ်သည်။ 

သငသ်ည် လ ိုအ ်ဆနသည  ်အသ အမှတ်ပ ြုလက်မှတ်ထိုတ်ဆ ်းမှုမတ ိုငမ်  သငတ်န််းတ ်ခိုလြံို်းက ို ဆ ်းကမ််းလ က် ှ ဆသော ဤ ညောဆ ်းမှု အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းက ို 

တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းသည်နငှ  ်သငသ်ည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ငတ်ောဝနထ်မ််းအပ  ်  တငလ်ို ်က ိုငရ်န ်သ ို  မဟိုတ် အ မ်တွင််း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု 

  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းအော်း  တငလ်ို ်က ိုငရ်န ်ကျွမ််းက ငတ်တ်ဆပမောက်သွော်းမည်ပ  ် ါသည်။ သင တွ်င ်ဆမ်းခွန််းမ ော်း သ ို  မဟိုတ်   ို်းရ မ် ူ နမ်ှုမ ော်း ှ ဆနလျှင ်

CCR&R က ို  က်သွယ် ါ။ ဆဒသတွင််း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင ်ငခ်ြံသူက သင က် ို ကူည ဆ ်း ါလ မ မ်ည်။ 

ဆက ်းဇူ်းတင ်ါတယ်၊ 

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

 

အ ်းဆမ်းလ် 3a 

အ မ်တွင််း ြံ   ို်းသူမ ော်းအတွက် 

ကျွန်ို ်တ ို  အဆနပ င  ်Child Care Ready by CCR&R က ို တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းပခင််းအတွက် သင က် ို ဆက ်းဇူ်းတင ှ်  ါသည်။ သငသ်ည် အ မ်တွင််း 

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို  တငရ်န ်လ ိုအ ်သည  ်အသ အမှတ်ပ ြုလက်မှတ်ထိုတ်ဆ ်းမှုမတ ိုငမ်  သငတ်န််းက ို တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းခွဲ ဖ  ်း ပ  ်၍ 

ယခိုအခ  နတွ်င ်သငသ်ည် သင မှ်တ် ြံိုတင် ောရွက် ောတမ််းပ င  ် ောဆ ်း  ို  ရန ်သင  ်CCR&R ဝနထ်မ််းနငှ အ်တူ လက် ှ တွင ် ူ်းဆ ါင််းဆ ောင်ရွက်သင  ်ါသည်။ 

 ြံို မ််း  ်ဆ ်းမှုအကက ြု   ်ဆ ်းခ က် ောရင််းက ို  ူ်းတွွဲထည သွ်င််းထော်း ါသည်။ ဤသ ို  ထည သွ်င််းထော်းပခင််းက သင  ်DHS  ြံို မ််း  ်ဆ ်းမှုအကက ြု 

လောဆရောက်ဆတွွံ့ ြံိုမှုမတ ိုငမ်    ်ဆ ်းကကည ရ်ှုရန ်အကူအည ရ ှ ဆ န ိုင ်ါသည်။ ဤလောဆရောက်ဆတွွံ့ ြံိုမှုမတ ိုငမ်  သင် အော်း လမ််းညွှနပ် သမှုက ို 

လို ်ဆ ောငဆ် ်းရန ်အလ ို ှ  ါက သင ဆ်ဒသတွင််းမှ ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင ်ငခ်ြံသူက ို  က်သွယ် ါ။ 

ဆက ်းဇူ်းတင ်ါတယ်၊ 

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

 

အ ်းဆမ်းလ် 3b 

 ငတ်ော ဝနထ်မ််း  ြံ   ို်းသူမ ော်း  

ကျွန်ို ်တ ို  အဆနပ င  ်Child Care Ready by CCR&R က ို တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းပခင််းအတွက် သင က် ို ဆက ်းဇူ်းတင ှ်  ါသည်။ သငသ်ည် 

အ မ်တွင််းကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို  တငရ်န ်လ ိုအ ်သည  ်အသ အမှတ်ပ ြုလက်မှတ်ထိုတ်ဆ ်းမှုမတ ိုငမ်  သငတ်န််းက ို 

တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းခွဲ ဖ  ်းပ  ်၍ ယခိုအခ  နတွ်င ်သငသ်ည် သင မှ်တ် ြံိုတင ်ောရွက် ောတမ််းပ င  ် ောဆ ်း  ို  ရန ်သင  ်CCR&R ဝနထ်မ််းနငှ အ်တူ လက် ှ တွင ်

 ူ်းဆ ါင််းဆ ောငရွ်က်သင  ်ါသည်။ သင အ်ဆနပ င  ် က်လက်ခ  တက်သည အ်ခါ သငတ်န််းခ  နမ် ော်း  က်လက်တက်ဆရောက်ပခင််း လို ်ငန််း ဉ်နငှ  ် တ်သက်ဖ  ်း 

ဆဒသတွင််း  ငတ်ော သ ို  မဟိုတ် သင လ်က် ှ   ငတ်ောဒါရ ိုက်တောက ို  က်သွယ်န ိုငသ်ည်။ 

သင အ်ဆနပ င  ် ငတ်ောအတွင််း ကဆလ်းမ ော်းနငှ အ်တူ အလို ်လို ်သည အ်ခါ ထ ်ဆ ောင််းအဆထောက်အ ြံ မ ော်း လ ိုအ ် ါက CCR&R က ို  က်သွယ် ါ။ 

ကျွန်ို ်တ ို  ကလည််း သငန်ငှ  ်တ န ် ူ်းဆ ါင််းဆ ောငရွ်က်ရသည်က ို န ်ှသက်သူမ ော်းပ  ် ါသည်။ 

ဆက ်းဇူ်းတင ်ါတယ်၊ 

(ဆဒသ  ိုငရ်ော  က်သွယ်ရန ်အခ က်အလက်မ ော်း ထည သွ်င််း ါ) 

အ ်းဆမ်းလ ်အကကြံပ ြုခ က်မ ော်း 



 

ဥ မော န ှ်ခို-  

သတင််းထိုတပ် နခ် က် 

တည်ဆနရောနငှ  ်ဆဒသက ို ပ င ်င ်ါ 

 

ခ က်ခ င််းထိုတ်ပ နရ်မည  ်သတင််းထိုတ်ပ နခ် က် Name အတွက် 

ရက် ွွဲ ဆခါင််း ဉ်နငှ  ်ကိုမပဏ  

 
ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အက  ်အတည််းသည် ယခို ပ  ် ွော်းလ က် ှ သည်။ မတူကွွဲပ ော်းသည  ်အဆပခအဆနတ ်ရ ်က ို ပ ြုလို ်ရနအ်တွက် သငဘ်ောက ို လို ်ဆ ောငန် ိုငသ်နည််း။ 

 

သငသ်ည် သငက် ိုယ်  ိုင ်  ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို  ွင လှ် ်လို ်က ိုငရ်န ် ဉ််း ော်း ူ်း ါသလော်း။ သင ် ိုင ် ိုငသ်ည  ်ဤ ော်း ှင််းတွင ်ကဆလ်းသူငယ်မ ော်း၊ တ ထွင် နတ် ်းမှုနငှ  ်

ပ င် င်ဆပ ောင််းလွဲလွယ်ကူမှုတ ို    ါဝငသ်လော်း။ ယခိုအခ  နသ်ည် သင၏် က ိုယ်  ိုင ်အ မ်တွင််းမှုလို ်ငန််းပ  ်သည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို 

ပ င် င် ွင လှ် ်ရမည  ်အခ  နပ်  ်န ိုင ်ါသည်။ Iowa ပ ည်နယ် ှ  မ ဘမ ော်းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုဆ ်းသည ဆ်နရောမ ော်းမ ှ ပ  ်ဆနသည အ်တွက် 

ကက ြု်း ော်းရိုန််းကနဆ်နကကရဆကကောင််း ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အရင််းအပမ ်နငှ  ်လွှွဲဆပ ောင််းဆ ်းမှု (CCR&R) ဝနထ်မ််းက ထိုတ်ပ နသ်ည်။ 

 

CCR&R ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအတွက် ဆ ွ်းဆန်ွးညြှ နှု င််းသူမ ော်းသည် အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းက ို  တင်လို ်က ိုင်ရနန်ငှ  ်

ထ န််းသ မ််းမွမ််းမြံရန ်လမ််းညွှနခ် က်က ို အခမွဲ  ဆ ်းကမ််း ါသည်။ ၎င််းတ ို  သည် လို ်ထြံို်းလို ်နည််းမ ော်း၊ ဝငဆ်ငရွ ှ န ိုငသ်ည  ်ထ ်ဆ ောင််းရင််းပမ ်မ ော်း၊   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််း 

လို ်ထြံို်းလို ်နည််းမ ော်းနငှ  ်ကဆလ်းသူငယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်မှုနငှ  ် တ်သက်သည  ်အခ က်အလက်မ ော်းက ို ဆ ်း ါသည်။ CCR&R ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအတွက် 

ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင ်ငခ်ြံသူသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းမ ော်းအော်းလြံို်းက ို အ မ်တွင််းလို ်ငန််းပ  ်ဆ ၊  ငတ်ော သ ို  မဟိုတ် ကဆလ်းထ န််းဆက ောင််းပ  ်ဆ  

အဆထောက်အ ြံ  ဆ ်းအ ် ါသည်။ သင အ်ဆနပ င  ်လက် ှ တွင ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းက ို လို ်ဆ ောငဆ်နဖ  ်း သင ဆ်ဒသတွင််း ှ  ဆ ွ်းဆန်ွးအတ ိုင် င်ခြံသူနငှ  ်

 ူ်းဆ ါင််းဆ ောငရွ်က်ပခင််းမ ှ ဆသ်းလျှင ်(Phone Number) က ို ယဆန   င် ဆခေါ်  ိုလ ိုက် ါ။ 

 

Iowa ပ ည်နယ်တွင ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူမ ော်းအဆနပ င  ်Iowa လူမှုဝနထ်မ််းဌောနတွင ်ငါ်းန ်ှ သ ို  မဟိုတ်  

၎င််းထက်နည််းသည အ်ခ  နအ်တွက် မှတ် ြံိုတငပ်ခင််းမ ှ ဘွဲ ဝနဆ် ောငမ်ှုဆ ်းန ိုငဆ်ကကောင််းက ို သငသ်  ှ  ါသလော်း။ အ မ်တွင််း ြံ   ို်းသူသည် 

ကဆလ်းသူငယ်မ ော်းအဆရအတွက် ဆပခောက်ဦ်း သ ို  မဟိုတ် အထက်က ို ဝနဆ် ောငမ်ှုဆ ်းလျှင် ၎င််းတ ို  က ို မှတ် ြံိုတငရ်မည်ပ  ်သည်။ CCR&R သည် 

မှတ် ြံိုတငလ်ို ်ငန််း ဉ်တွင ်အကူအည ဆ ်းအ ်မည်ပ  ်ဖ  ်း Iowa ပ ည်နယ် အရည်အဆသွ်း သတ်မှတ် န ်အရ အရည်အဆသွ်းပ ည ဝ်ဖ  ်း 

အရည်အဆသွ်းပ ည ဝ်သည်ဟို သတ်မှတ်ခြံရန ိုငဆ် ရနင်ေှာ ဆထောက် ြံ ဆ ်းရနအ်တွက် ကဆလ်းသူငယ်နငှ  ်အရွယ်ဆရောက်ဖ  ်းသူ ဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အ ော်းအ ော 

အ  အ ဥ်၊ ဆဒသ ဆထောက် ြံ ဆကက်း  ဆရောဂ က်မ ော်းပ င  ်ရန ်ြံိုဆငွပ နအ်မ််းဆ ်းမှုရ ှ ပခင််းကွဲ သ ို  ဆသော   ်း ွော်းဆရ်းလို ်ငန််းအတွက် အက  ြု်းခြံ ော်းရဆ သည  ်

အရင််းအပမ ်မ ော်း ွောရ ှ န ိုငသ်ည  ်ဆနရောက ို ပ သရောတွင ်အကူအည ဆ ်းအ ်ပ  ်သည်။ 

 

CCR&R သည် Iowa ပ ည်နယ်တ ်ခိုလြံို်းတွင ်အရည်အဆသွ်းပ ည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းက ို  ြံ   ို်းဆ ်းသည  ်အ  အ ဥ်ပ  ်သည်။ CCR&R 

ဝနဆ် ောငမ်ှုမ ော်းအတွက် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်း ရန ်ြံိုဆငွမှတ င  ်Iowa ပ ည်နယ် လူမှုဝနဆ် ောငမ်ှုမ ော်းဌောနမှ ဆငွဆကက်းထည ဝ်င် ြံ   ို်းထော်းသည်။ 

CCR&R က ို ကဆလ်းနငှ  ်သူ  မ သော်း ို၏ လ ိုအ ်ခ က်မ ော်းက ို အဆကောင််း ြံို်း ပ ည  ်ည််းဆ ်းမည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသူမ ော်းအော်း ဆရွ်းခ ယ်ရောတွင ်

အကူအည ဆ ်းအ ်ရနအ်တွက် ရ ှ န ိုင ်ါသည်။ ကဆလ်းမ ော်းနငှ  ်ထ ိုက်တနသ်ည  ်ဆဘ်းကင််းလြံိုပခြံြုဖ  ်း အော်းက ို်းအော်းထော်းပ ြုန ိုငသ်ည  ်ဆနရောတွင ်

ထော်း ှ အ ်နှြံန ိုငဆ်ရ်းလို ်ငန််း ဉ်တွင ် ါဝငဆ်နသည  ်မ သော်း ိုမ ော်းက ို ကျွန်ို ်တ ို  ၏ အခမွဲ  မ ဘ လွှွဲဆပ ောင််းဆ ်းမှုလ ိုင််းက အကူအည ဆ ်း ါသည်။ မ ဘ 

လွှွဲဆပ ောင််းဆ ်းမှုဌောန လ ိုင််းက ို  က်သွယ်ရန ်855-244-5301 က ို ယဆန   င် ဆခေါ်  ိုလ ိုက် ါ။ 

 

သင ်သ ို  မဟိုတ် သင်နငှ  ်သ ကျွမ််းသည  ်တ ် ြံိုတ ်ဦ်းသည် ကျွန်ို ်တ ို  ၏ ဝနဆ် ောငမ်ှုမ ော်းက ို   တ် ါဝင ်ော်း ါက  

လူမှုအသ ိုက်အဝန််း  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းမှု ကျွမ််းက ငသူ်က ို ( ိုန််းနြံ ါတ်) မှတ င  ်ဆခေါ်  ို ါ သ ို  မဟိုတ်  

ကျွန်ို ်တ ို  ၏ ဝဘ်  ိုက်ဒက် ို ဤလင ခ််မှတ င  ်သွော်းဆရောက်ကကည ရ်ှု ါ- www.iowaccrr.org။ 

# # # 

http://www.iowaccrr.org/
http://www.iowaccrr.org/


ဥ မော န ှ်ခို-  

သတင််းထိုတပ် နခ် က် 

တည်ဆနရောနငှ  ်ဆဒသက ို ပ င ်င ်ါ  

 

ခ က်ခ င််းထိုတ်ပ နရ်မည  ်သတင််းထိုတ်ပ နခ် က် Name အတွက် 

ရက် ွွဲ ဆခါင််း ဉ် 

 အ  အ ဥ် 

 

သင အ်ဆနပ င  ်ကဆလ်းသူငယ်မ ော်းနငှ အ်တူ အလို ်လို ်က ိုငရ်မည်က ို န ်ှသက်ဖ  ်း သင က် ိုယ်သင် လို ်ငန််း ှငပ်  ်လ ို ါသလော်း။ သင အ်ဆနပ င  ်ကဆလ်းမ ော်းအတွက် 

  တ်ထက်သနပ် င််းပ မှု ှ ဖ  ်း သင ဘ်ဝတွင် အဆပ ောင််းအလွဲတ ်ခို ပ ြုလို ်လ ိုသည  ် နဒထက်သန၍် သင ရ်ည်မှန််းခ က်မ ော်းက ို ဆ ါက်ဆပမောက်ဆအောင ်

ဆ ောငရွ်က်ရောတွင ်အကူအည ရယူရန ်အသင  ှ် လျှင် - ယခိုအခ  နသ်ည် ထ ိုသ ို  လို ်ဆ ောင်ရနအ်တွက် အခ  နအ်ခါဆကောင််း ငပ်  ် ါသည်။ 

 

Child Care Ready by CCR&R က ို သင ်  ်ဆ ်းကကည ဖ်  ်းဆနောက်တွင ်ကျွန်ို ်တ ို  က သင က် ို ကူည  ါရဆ ။ Iowa ပ ည်နယ်တ ်ဝှမ််း ှ  လူမှုအသ ိုက်အဝန််း 

မ ော်းသည် ဖမ ြုွံ့အမ ော်းအပ ော်းတွင ်ရင ် ိုငဆ်နရသည  ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု အက  ်အတည််းက ို က ိုငတွ်ယ်ဆပ  ှင််းရန ်ဆမျှေ်ာလင က် ို်း ော်း၍ အကူအည ဆ ်းရန ်

ဆရောက် ှ လောပခင််းပ  ်သည်။ လွနခ်ွဲ သည  ်ငါ်းန ်ှကောလအတွင််း Iowa ပ ည်နယ်တွင ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအ  အ ဉ် 37% က ို  ြံို်းရှု ြံ်းသွော်းခွဲ ရသည်။ 

 

မ ဘမ ော်းသည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းကင််းမွဲ ဆနသပ င  ်အလို ်  က်ကွက်ပခင််း သ ို  မဟိုတ် သူတ ို  ၏ အလို ်မှ နှုတ်ထွက်ရပခင််း သည  ်  နဆ်ခေါ်မှုမ ော်းနငှ  ်

ရင ် ိုငက်ကရသည်။ Iowa Women’s Foundation မှ ပ ြုလို ်ထော်းသည  ်ဆလ လောမှုတ ်ရ ်အရ မ ဘမ ော်း၏ 65% သည် ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှု  ိုင်ရော 

ပ ဿနောမ ော်းဆကကောင  ်အလို ်ဆနောက်က ကကသည် သ ို  မဟိုတ် အလို ်မှ ဆ ောဆ ောပ နက်ကရသည်။ သင အ်ဆနပ င  ်မတူကွွဲပ ော်းသည အ်ရောက ို ပ ြုလို ်န ိုငဖ်  ်း သင  ်

လူမှုအသ ိုက်အဝန််းက ို ကူည ဆ ်းသည အ်ဆနပ င  ်တ ်ခ  နတ်ည််းမှော င ်သင  ်အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းက ို  တငလ်ို ်က ိုငန် ိုငသ်ည်။ 

 

သငသ်ည် ဆအောက် ါအခ က်မ ော်းနငှ  ်ပ ည  ်ြံိုသူတ ်ဦ်းပ  ်သလော်း- 

• ကဆလ်းမ ော်းနငှ အ်တူ အလို ်လို ်က ိုငရ်သည်က ို န ်ှသက် ါသလော်း။ 

• သင အ်လို ်၏ အလို ် ှငပ်  ်လ ိုဖ  ်း သင အ်လို ်ခ  နမ် ော်းက ို က ိုယ်တ ိုင ်   ဉ်ဆရ်း ွွဲလ ိုသူလော်း။  

• အ ို်းမကွော အ မ်မကွော အလို ်လို ်လ ိုသလော်း။ 

• သင က် ိုယ်  ိုင်ကဆလ်းမ ော်းက ို ပ ြု ို   ြု်းဆထောငရ်န ်ဆနအ မ်တွငဆ်န ဉ် အ  ိုဝငဆ်ငလွ ိုအ ်ဆနသလော်း။  

• ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းက ို  ြံ   ို်းလို ်က ိုင်ထော်းသူပ  ်ဆသောလည််း မှတ် ြံိုတငထ်ော်းလ ိုသူလော်း။ 

• ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းကဏ္ဍအတွင််း အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းက ို  တငလ်ို ်က ိုငရ်န ်ရည်ရွယ်ခ က်ပ င  ်အထက်တန််း သ ို  မဟိုတ် 

ဆကောလ  ်တွင ်တက်ဆရောက်ဖ  ်း  ်းရန ်   ဉ်ထော်းသလော်း။ 

 

ကဆလ်းသူငယ်မ ော်း၏ အဆ ော  ိုင််းကောလ ညောဆရ်းကဏ္ဍတွင ်အသက်ဆမွ်းဝမ််းဆကကောင််းလို ်ငန််းက ို ရ ှ န ိုငရ်န ်ကက ြု်း ော်းဆနကကသူမ ော်းအော်း ကူည ဆ ်းန ိုငရ်နအ်တွက် Child 

Care Ready by CCR&R က ို ဒ ဇ ိုင််းပ ြုလို ်ထော်းသည်။ ဤအ ှ နပ်မြှင တ်င်ထော်းသည  ် ဆရေ်ာ က် ှငန်ယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်း အ  အ ဉ်တွွဲမ ော်းတွင ်နည််းပ ဆ ်းပခင််း၊ 

 ရောပ  ်သငတ်န််းဆ ်းပခင််း  ါဝငဖ်  ်း လူတ ိုင််းက ို Child Care Ready ပ  ်လောဆ ရန ်အဆကောင််း ြံို်း လို ်ထြံို်းလို ်နည််းမ ော်းက ိုလည််း ထည သွ်င််းထော်းသည်။ 

 

ကဆလ်းသူငယ်မ ော်းသည် ဆဘ်းကင််းလြံိုပခြံြုဖ  ်း အရည်အဆသွ်းပ ည ဝ်သည  ် တ်ဝန််းက င်အဆပခအဆနနငှ  ်ထ ိုက်တန ်ါသည်။ သငသ်ည် 

ထ ို တ်ဝန််းက ငအ်ဆပခအဆနက ို ဆ ်း ွမ််းန ိုင ်ါသည်။ 

သင  ်လူမှုအသ ိုက်အဝန််း  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းမှု ကျွမ််းက ငသူ်က ို ( ိုန််းနြံ ါတ်) နငှ  ်(အ ်းဆမ်းလ်) ပ င  ်ဆခေါ်  ို ါ သ ို  မဟိုတ် အ ်းဆမ်းလ်  ို  ဖ  ်း Child  

Care Ready by CCR&R နငှ  ် တ်သက်သည  ်ဆနောက်ထ ် အခ က်အလက်မ ော်းက ို ရယူ ါ။ 



 
 
 

CCR&R ဝနထ်မ််းက လ ိုအ ်သည အ်ရော 

 
 

 ြံို မ််း  ်ဆ ်းမှုအကက ြု လောဆရောက်ဆတွွံ့ ြံိုမှု 

 

သေွာ်းော်ဆရောက်ဆတွွံ့ ြံိုရန ်အခ  န ်  ဉ်ဖ  ်း လ ိုအ ်သည  ်

အခ က်အလက်မ ော်းအော်းလြံို်းက ို အလော်းအလော ှ သည  ်

ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််း  ြံ   ို်းသနူငှ အ်တ ူ  ်ဆ ်းကကည  ်ါ။ 

 
 

ငေှာ်းရမ််းမှု သဆဘောတူည ခ က် 

 

 ြံ   ို်းသသူည ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းအတွက် 

၎င််းတ ို  အသြံို်းပ ြုသည ဆ်နရောက ို ငေှာ်းရမ််းရမည ်သ ို  မဟိုတ ်  ိုင ် ိုငရ်မည။် 

ဆ ေ်ာပ  ါ လ  ် ောတွင ်ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းက ို 

လို ်က ိုငန် ိုငဆ်ကကောင််း   ိုင ်ှငထ်ြံမှ ဆ ေ်ာပ ထော်းသည  ်မှတ်ခ က်က ို 

လက်ခြံန ိုငလ် မ ်မညမ်ဟိုတ် ါ။ ဤသညမ်ှော ဆလျှောက်ထော်း 

မှု ောရွက် ောတမ််းမပ ည  ်ြံိုမှုက ို ပ  ်ဆ သည  ်အကက မ်ကက မ် ကျွန်ို ်တ ို   

ပမငဆ်တွွံ့ ခွဲ ရဖ  ်းပ  ်သည အ်ရောပ  ်သည။် န ှ်တ ိုငေှာ်းရမ််းမှု 

သဆဘောတူည ခ က် သ ို  မဟိုတ် န ှ်ရညင်ေှာ်းရမ််းမှု သဆဘောတူည ခ က်တွင ်

ဆအောက် ါတ ို   ါဝငသ်ည-် အဆ ောက်အဦ်းထ န််းခ ြု ်မှုက ို 

 လှယ်သည အ်ဆနပ င  ်ဆ ်းဆခ ထော်းသည  ်ငေှာ်းရမ််းခ/ဆ ်းအ ်ထော်းသည  ်

ဝနဆ် ောငမ်ှုမ ော်း၊ ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းတည်ဆနရော၏ 

လ  ် ော၊ မှတ် ြံိုတငပ်ခင််း၏ အ   ိုင််းကောလက ို အနည််း ြံို်း 

အက ြံြု်းဝငသ်ည  ်ရက် ွွဲ၊ အ ွွဲွံ့မ ော်းအော်းလြံို်းက လက်မှတ်ဆရ်းထ ို်းဖ  ်း 

ရက် ွွဲ ါဝငရ်မည။် သက်  ိုငမ်ှု ှ  ါက န ှ်တ ိုငေှာ်းရမ််းသ/ူန ှ် ှညင်ေှာ်း 

ရမ််းသတူွင ်အဆ ောက်အဦ်းအော်း အပ ည ်အဝနငှ  ်အထ်ူးသ ်းသန   ်

ထ န််းခ ြု ်ဆ ောငရွ်က်န ိုငသ်ည ် အဆကကောင််းဆ ေ်ာပ ခ က်နငှ  ်သ ်းသန   ်

ရက် ွွဲမ ော်းနငှ  ်နောရ မ ော်းအတွင််း ဝငဆ်ရောက်အသြံို်းပ ြုခွင ၊် 

အဆ ောက်အအဦ်းက ို ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုလို ်ငန််းတွင ်မ ါဝငသ်ည  ်

အပခော်းသမူ ော်းက အကွဲပ တ်ပခင််းမပ ြု၊ ဤအခ  နက်ောလအတွင််း 

အဆ ောက်အဦ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်မှော ကဆလ်းဆ ောင ဆ် ှောက်မှုအတွက်သော 

အလြံို်း ြံိုအသြံို်းပ ြုရနပ်  ်သည၊် န ှ်တ ိုငေှာ်းရမ််းသ/ူန ှ် ှညင်ေှာ်းရမ််းသတူွင ်

ကဆလ်းသငူယ်မ ော်း၏ က န််းမောဆရ်းနငှ  ်ဆဘ်းကင််းလြံိုပခြံြုမှုက ို 

ဆသခ ောဆ ရန ်အဆ ောက်အဦ်းအော်း ပ ြုပ ငမ်ွမ််းမြံမှုမ ော်း ပ ြုလို ်ရန ်

ဆထောက်ခြံခွင ပ် ြုခ က် ှ သည။် 



 
 
 

CCR&R ဝနထ်မ််းက လ ိုအ ်သည အ်ရော 

 
 

သငတ်န််း  ို  ခ မှု ကျွမ််းက ငသူ်  

 

အခ  နက်က ြုတင၍် တည်ဆနရော၊ သငက်ကော်း  ို  ခ သူမ ော်းနငှ  ်ဝနဆ် ောငခ်တ ို  အတွက် 

   ဉ် ါ။ CCR&R သည်  ြံ   ို်းသူမ ော်းအတွက် အခမွဲ  သငတ်န််းဆ ်းသည်။ 

 
 

ဘတ်ဂ က် ခွွဲဆဝမှု 

 

လူမှုအသ ိုက်အဝန််း ဆတွွံ့ ြံို ွွဲမ ော်းအတွက် ဘတ်ဂ က်ခွွဲဆဝမှု ပ ြုလို ်ဆ ်းသည်။ 

ကဆလ်းသူငယ်  ွြံွံ့ ဖ  ြု်းတ ို်းတက်ဆရ်းော်ဆဂဟော  ောရွက် ောတမ််းအတွက် ကနဦ်း 

ကိုနက်  ရ တ်မ ော်းက ို အသြံို်းပ ြုမည်ပ  ်သည်။ အပခော်း နမူနောမ ော်းက ို 

ခွင ပ် ြုဆ ်းထော်းသည်။ 


