
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သင ့်အသက့်မမ ွေးဝမ့်ွေးမ ကြောင့်ွေး 

ရည့်မှန့်ွေးချက့်မျြောွေးအြောွေး ကမ ွေးသူငယ့်မျြောွေး၏ 

အမ ြောပ ိုင့်ွေးကြော ပညြောမရွေးကဏ္ဍတ င့် 

ရရှ န ိုင့်မ ရန့်အတ က့်  

Child Care Ready by CCR&R 

 က ို ဒဇီ ိုင့်ွေးပပြု ိုပ့်ထြောွေးသည့်။ 

ခရီွေး ဉ်က ို  တင့်  ိုက့်ပါ။ 
 
 

 

တ ွဲဖက့်မ ြောင့်ရ က့်မှု 

CCR&R သည့် Iowa Workforce Development၊ 

IowaWORKS၊ Early Childhood Iowa၊ Iowa Women’s 

Foundation၊ Iowa Community Foundation နငှ ့် Iowa 

က န့်ပမြူနတီ မဖြောင့်မဒွေးရှင့်ွေးနငှ ့် က န့်ပမြူနတီ မကြော  ပ့်မျြောွေး 

  ြောအတ က့် Child Care Ready ပမရြော့်ဖက့်ရှင့်နယ့် 

ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မှု အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးက ို မပွေးကမ့်ွေးပါသည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  သည့် ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  ိုင့်ရြော 

မပဖရှင့်ွေးချက့်မျြောွေးက ို ရှြောမဖ မတ ွံ့ ရှ ရန့်နငှ ့် အရည့်အမသ ွေး 

ပပည ့် ဝန့်မ ြောင့်မှုမျြောွေးက ို ရရှ သ ိုွေး  ွဲန ိုင့်မှု 

တ ိုွေးတက့် ြောမ ရန့်အတ က့် Iowa 

 ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးမျြောွေးနငှ ့်အတူ 

ပူွေးမပါင့်ွေးမ ြောင့်ရ က့်သ ြောွေးမည့်ပဖ ့်သည့်။ 

ကျွန့်ိုပ့်တ ို  နငှ ့်  က့်သ ယ့်ရန့် 

Child Care Ready အမ ကြောင့်ွေး ပ ိုမ ိုသ ရှ   ိုပါက 

CCR&R  ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေး ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေး 

ကျွမ့်ွေးကျင့်သနူငှ ့်  က့်သ ယ့်ပါ။ 

www.iowaccrr.org 

855-244-5301 

 
 
 
 

 
ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေး ရန့်ပ ိုမင မှတ င ့် Iowa ပပည့်နယ့် 

 ူမှုဝန့်မ ြောင့်မှုမျြောွေးဌြောနမှ မင မ ကွေးထည ့်ဝင့်ပ  ပ ိုွေးထြောွေးသည့်။ 
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သင ့် ကလ ေးလ ောင ့်လ  ောက့်မှု 

  ေးပ ောေးလ ေး ပု့်ငန့်ေးအောေး 

 တင့် ပု့်က ငု့်ခြင့်ေး 

လအောင့်ခမင့်မှု    လအောင့် ခပြု ပု့်ပါ။ 

http://www.iowaccrr.org/


 

 
 
 
 
 
 

 
Child Care Ready 

ကမ ွေးသူငယ့်မျြောွေး၏ အမ ြောပ ိုင့်ွေးကြော ပညြောမရွေးကဏ္ဍတ င့် 

အသက့်မမ ွေးဝမ့်ွေးမ ကြောင့်ွေး ိုပ့်ငန့်ွေးက ို ရရှ န ိုင့်ရန့် ကက ြုွေး ြောွေးမန ကသူမျြောွေးအြောွေး 

ကူညီမပွေးန ိုင့်ရန့်အတ က့် Child Care Ready by CCR&R က ို 

ဒဇီ ိုင့်ွေးပပြု ိုပ့်ထြောွေးသည့်။ ဤအရှ န့်ပမြှင ့်တင့်ထြောွေးသည ့် ပမရြော့်ဖက့်ရှင့်နယ့် 

ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေး အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးတ င့် နည့်ွေးပပမပွေးပခင့်ွေး၊ 

 ရြောပဖ ့်သင့်တန့်ွေးမပွေးပခင့်ွေးပါဝင့်ဖပီွေး  ူတ ိုင့်ွေးက ို Child Care Ready 

ပဖ ့် ြောမ ရန့်အတ က့် အမကြောင့်ွေး  ိုွေး  ိုပ့်ထ ိုွေး ိုပ့်နည့်ွေးမျြောွေးက ို ည့်ွေး 

ထည ့်သ င့်ွေးထြောွေးသည့်။ ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှုပ  ပ ိုွေးသူမျြောွေးသည့် အ မ့်တ င့်ွေးမှ 

ဝင့်မင ရှြောသကွဲ သ ို   သင ့်  ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးမှ ကမ ွေးသူငယ့်မျြောွေးနငှ ့် 

မ သြောွေး ိုမျြောွေးက ို ည့်ွေး ဝန့်မ ြောင့်မှုမပွေးမည့်ပဖ ့်သည့်။ ဤပညြောမပွေးမှု 

အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးသည့် ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  င့်တြောဝန့်ထမ့်ွေး 

အဖ ွဲွံ့ဝင့်အပဖ ့်  တင့် ိုပ့်က ိုင့်ရန့် သ ို  မဟိုတ့် အ မ့်တ င့်ွေး ကမ ွေး 

မ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  ီွေးပ ြောွေးမရွေး ိုပ့်ငန့်ွေးအြောွေး  တင့် ိုပ့်က ိုင့်ရန့်အတ က့် 

  ိုအပ့်သည ့် အသ အမှတ့်ပပြု က့်မှတ့်ထိုတ့်မပွေးမှုမတ ိုင့်မီ 

သင့်တန့်ွေးတ ့်ခို  ိုွေးက ို မပွေးကမ့်ွေးပါသည့်။ Child Care Ready 

အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးသည့် ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  ိုင့်ရြော မပဖရှင့်ွေး 

ချက့်မျြောွေးက ို တည့်မ ြောက့်ရြောတ င့်  ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးမျြောွေးက ို 

အကူအညီမပွေးအပ့်န ိုင့်ပါသည့်။ 

Iowa ပပည့်နယ့်ရှ  

ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု 

  န့်ခွဲ သည ့် ငါွေးန ှ့်ကြော က Iowa ပပည့်နယ့်တ င့် ကမ ွေး 

မ ြောင ့်မရှြောက့်မှုပ  ပ ိုွေးသူမျြောွေးအနက့် 33% က ို   ိုွေးရှု  ွေးသ ြောွေးခွဲ ရသည့်။ Iowa 

ပပည့်နယ့်ရှ   ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးမျြောွေးသည့် ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု၏ 

  ယ့်ကူသက့်သြောမ မှုနငှ ့် အရည့်အမသ ွေးက ို တ ိုွေးတက့်မကြောင့်ွေး 

မ န့်မ မည ့် မပဖရှင့်ွေးချက့်မျြောွေးက ို  က့် က့်ရှြောမဖ မန ကသည့်။ 

CCR&R အမနပဖင ့်  ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးတ ့်ခို ီရှ  သီွေးသန  ့်  ိုအပ့်ချက့်မျြောွေးက ို 

မပဖရှင့်ွေးရန့် ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  ိုင့်ရြော ပပဿနြောမျြောွေးက ို 

မပဖရှင့်ွေးမပွေးမရွေးနငှ ့်  ီွေးပ ြောွေး-ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေး မဟြောဗျြူဟြောမျြောွေးက ို 

အမကြောင့်အထည့်မဖြော့်မရွေးက ို မ ြောင့်ရ က့်ရန့် ကတ ပပြုထြောွေးသည့်။ 

 ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေး ပဖ ့်ထ န့်ွေးတ ိုွေးတက့်မှု မဟြောဗျြူဟြောမျြောွေးအနက့် တ ့်ခိုတ င့် 

Child Care Ready by CCR&R အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးပါဝင့်န ိုင့်ပါသည့်။ 

CCR&R သည့် Child Care Ready အြောွေး  က့်ခ ဖ င ့်  ှ့်  ိုသည ့် 

 ူမှုအသ ိုက့်အဝန့်ွေးမျြောွေးက ို ကူညမီပွေးန ိုင့်မည ့် မ ျွေးက က့်မဖြော့်ော်မ ြောင့်မရွေး 

က ရ ယြောမျြောွေးက ို မရွေး  ွဲဖန့်တွီေးခွဲ ပါသည့်။ သင့်၏ ကမ ွေး 

မ ြောင ့်မရှြောက့်မှု  ိုင့်ရြော မပဖရှင့်ွေးချက့်မျြောွေး တည့်မ ြောက့်မရွေးနငှ ့် 

 ိုပ့်သြောွေးထိုအတ င့်ွေး ကမ ွေးမ ြောင ့်မရှြောက့်မှုပ  ပ ိုွေးသအူသ ့်မျြောွေးအြောွေး 

 ိုမ ြောင့်ွေးမှုပပြု ိုပ့်မရွေး ခရီွေး ဉ်က ို  တင့်ရန့်အတ က့် CCR&R 

က ိုယ့် ြောွေး ှယ့်နငှ ့်အတူ ပွူေးမပါင့်ွေးမ ြောင့်ရ က့်ပါ။ 

 တင့်  ိုက့် ကရမအြောင့်။ 

Child Care Ready by CCR&R သည့် ကမ ွေးသူငယ့်မျြောွေး၏ 

အမ ြောပ ိုင့်ွေးကြော ပညြောမရွေးကဏ္ဍတ င့် အသက့်မမ ွေးဝမ့်ွေးမ ကြောင့်ွေး ိုပ့်ငန့်ွေးက ို 

ရရှ န ိုင့်ရန့် ကက ြုွေး ြောွေးမန ကသူမျြောွေးအတ က့်   တ့်ကက ြုက့်မ မ့်ွေးမ ပပင့် င့်န ိုင့်မသြော 

ပမရြော့်ဖက့်ရှင့်နယ့် ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေး အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးပဖ ့်သည့်။ 

ဤပမရြော့်ဖက့်ရှင့်နယ့် ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မှု အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေးတ င့် မအြောက့်ပါ 

အမ ကြောင့်ွေးအရြောမခါင့်ွေး ဉ်မျြောွေးပါဝင့်သည့်- 

• မရှ မပဖ ့်  ိုအပ့်ချက့်မျြောွေး  ိုပ့်ငန့်ွေးခ င့်အကက ြု အ ီအ ဉ်တ ွဲမျြောွေး  

• မပဖ ့်မမန ိုပ့်မ ြောင့်ရမည ့် အ ီရင့်သ ူသင့်တန့်ွေး  

• CPR/မရှွေးဦွေးသနူြောပပြု 

• အပပည့်ပပည့်  ိုင့်ရြော ကက ြုတင့်  ိုက့်နြောရမည ့်အချက့်မျြောွေး 

( င့်တြောဝန့်ထမ့်ွေးမျြောွေးအတ က့်သြော) 

• ထည ့်သ င့်ွေး ဉ်ွေး ြောွေးရမည ့်  ွီေးပ ြောွေးမရွေး ိုပ့်ငန့်ွေး 

 ိုပ့်ထ ိုွေး ိုပ့်နည့်ွေးမျြောွေး (အ မ့်တ င့်ွေး  ွီေးပ ြောွေးမရွေး ိုပ့်ငန့်ွေး) 

• အမရွေးမပေါ်အမပခအမန ပပင့် င့်မှု သင့်တန့်ွေး (အ မ့်တ င့်ွေး 

 ီွေးပ ြောွေးမရွေး ိုပ့်ငန့်ွေး) 

• မနြောက့် က့်တ ွဲ အမထြောက့်အပ   

၎င့်ွေးတ င့် မအြောက့်မဖြော့်ပပပါ မှတ့်ပ ိုတင့်ထြောွေးသည ့် ကမ ွေးသူငယ့် 

ဖ  ွံ့ ဖဖ ြုွေးတ ိုွေးတက့်မရွေးော်မေဟြော ပ  ပ ိုွေးသူမျြောွေးအတ က့် 

သတ့်မှတ့်  ိုအပ့်ချက့်မျြောွေးနငှ ့်အညီ  ိုပ့်က ိုင့်မ ြောင့်ရ က့်ရမည ့် 

အတန့်ွေးချ န့် သ ို  မဟိုတ့် မတ ွံ့  ိုမ  ွေးမန ွေးချ န့်ပါဝင့်န ိုင့်သည့်။ 

• မ  ြောက့်ထြောွေးမှု  ိုပ့်ငန့်ွေး ဉ်  

•  က့်မဗ နှ ပ့်ပခင့်ွေး (18 န ှ့်နငှ ့် အထက့်)  

• မနြောက့်ခ သမ ိုင့်ွေး   ့်မ ွေးမှု (အသက့် 14 န ှ့်နငှ ့် အထက့်) 

• တယ့် ီဖိုန့်ွေး သတ့်မှတ့်  ိုအပ့်ချက့်မျြောွေး 

•   ို မ့်ွေး  ့်မ ွေးမှုအကက ြု   ့်မ ွေးချက့် ြောရင့်ွေး 

ထပ့်မ ြောင့်ွေး အမထြောက့်အပ  တ င့် မဒသတ င့်ွေး အရင့်ွေးအပမ ့်မျြောွေးနငှ ့် 

တ ွဲဖက့်မ ြောင့်ရ က့်မှုမျြောွေး ပါဝင့်သည့်။ 

https://iowaccrr.org/training/EPS/
https://iowaccrr.org/training/MCART/
https://dhs.iowa.gov/sites/default/files/CPR_FirstAid_List.pdf?031120211938
https://iowaccrr.org/training/UP/
https://iowaccrr.org/training/UP/
https://iowaccrr.org/training/epccp/
https://iowaccrr.org/staff/r_r_specialist/

