
 ေျမဆီ

သတ္ုေဆး

ေရ

ခဲသည ္အဆိပဓ္ါတ္ အာနသိငရွိ္ 
ပစၥညး္ျဖစျ္ပးီ သတ္ုေဆး၊ 
ေရႏွင့္ေျမဆီလႊာတုိ႔တြင ္
ေတြ႕ရိွႏုိငပ္ါသည။္ 
ခဲထိေတြ႔မႈသည ္က်မး္မာေရးကုိ ဆုိးဆုိးရြားရြား 
ထိခုိက္ေစပါသည။္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင္ ့
မးီဖြားႏုိငေ္သာ အမ်ိးဳသမးီအရြယမ်္ား 
က်နး္မာေရးအတြက္ စိုးရိမရ္ပါသည။္  ဒါကုိရွာေဖြျပးီ 
သင့္၏မသိားစကုို ကာကြယပ္ါ။

အေတြ႕ ရအမ်ားဆုုံးေသာ 
ခဲသတဳၳအရငး္အျမစမ်္ားမွာ -

Well Fed  
Means  
Less Lead

အဟာရျပည့္၀ေကာ
င္းမြန္စြာ စားသုုံးပါ။

သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို 
ေရေအးႏွင့္ 1မိနစ္ခန္႔ ဖုန္ႏွင့္ 
အမိႈက္မ်ားကိဖုယ္ရွားသည္အထိ 
ေဆးေၾကာပါ။

•  အခမဲ့ ဖက္ဒရယ္ အာဟာရ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ WIC၊ 
ႏြရာသီအစားအစာ၊ လယ္သမားမ်ား ေစ်းဝယ္ ေဘာင္ခ်ာ၊ 
အစာ ေဝမ်ွျခင္း (SNAP)ကဲ့သို႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ပါ။

• သင့္မိသားစု၏ ခဲထိေတြမႈအဆင့္ကို ရယူပါ။  သင္၏ 
ၿမိဳ႔နယ္ က်မ္းမာေရးဦးစီးဌာန သို႔မဟုတ္ 
ေဒသဆိုင္ရာWICေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ သင္၏ဆရာဝန္ကို 
ေခၚပါ။ 

Visit GetWellFed.org.

ဌါနသည ္ညမ်ွီေသာ အခြင့္အေရးေပးသည ္ ့အလုပ္ရွင္ျဖစ္ပါသည။္  ေနာကဆ္ကတ္ြဲ 
အာဟာရကညူေီစာင့္ေရွာကေ္ရး အစီအစဥ္ (SNAP)သည ္ဝင္ေငြနမ့္ိပါးသမ်ူားက ိ ုအာဟာရအကအူည ီ
ေပးပါသည။္  ပုိေကာင္းေသာ အစားအစာမ်ားက ိ ုဝယ္ယူရန္ ကညီူေပးႏ ိင္ုပါသည္။  ပုိၿပီးသရွိိရန္ သင္၏ 
ေဒသဆုိင္ရာရုံး 1-888-947-6583 သ ိ႔ုမဟုတ ္https://access.wisconsin.govသ ိ႔ု သြးေရာကပ္ါ။   
ဤပစၥညး္မ်ားက ိ ုUSDA’s ေနာကဆ္ကတ္ြဲ အာဟာရ ကညူေီစာင့္ေရွာကေ္ရး အစီအစဥ္အားျဖင့္ 
ေငြေၾကးေထာကပ့ံ္ခ ဲပ့ါသည။္

ခဓဲာတ္ပမာဏစစေ္ဆးႏုုိငသ္ည့္ သငႏွ္င့္ အနးီစပဆုုံ္းေသာ 
တညေ္နရာမွာ -

ခသဲည္ အႏၲရာယ္ရွျိပီး က်န္းမာေရးကို 
စိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။
အနိမ္႔ဆုံး အဆင့္မွာေတာင္ ခဲသည္ ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ 
အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သင္ယူမႈျပႆနာ၊ ကဏာမျငိမ္ျဖစ္မႈ၊ IQနိမ့္ပါးျခင္း 
အပါအဝင္ ေမြးကင္းစကေလးႏွင့္ ကေလးဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းကုိ 
ဆုိးဆုိးရြားရြား အႏၱရယ္ျဖစ္ေစပါသည္။

ဤသက္ေရာက္မႈသည္ 
အၿမဲတမ္းျဖစ္ပါသည္။  သင္စားသည့္ 
သင့္အစားအစာက ကူညီႏုိင္ပါသည္။
ခဲထိေတြ႕မႈႏွင့္ အႏၲရာယ္ ေလ်ွာ့ခ်ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
အစာမရွိေသာ အစာအိမ္အေပၚ ခဲစုပ္ယူပါသည္။  
ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားသည္ 
အ႐ြယ္ေရာက္လူႀကီးမ်ားထက္ အစာမရွိေသာ အစာအိမ္ကုိ 
5ဆမွ 10ဆအထိ စုပ္ယူပါသည္။ 

သင္ မည္သည္ကုုိ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။
• ခဲစုပ္ယူျခင္း ေလ်ွာ႔ခ်ျခင္းကုိ ကူညီႏုိင္ေသာ ကယ္လစီယမ္၊ 

ဗီတာမင္ C၊ သံဓါတ္ပါေသာ အစားအစာမ်ားကုိ 
မွ်မ်ွတတက်မ္းမာဖုိ႔ စားရပါမည္။

• က်ြႏ္ုပ္တို႔ ႔မိသားစုကို မုန္႔ႏွင့္ က်မ္းမာေစေသာ အစာမ်ား 
ပုံမွန္ေပးအပ္ျပီး ေကြၽးရမည္။ 

• သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကုိ ေရေအးႏွင့္ 
1မိနစ္ခန္႔ ဖုန္ႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကုိဖယ္ရွားသည္အထိ 
ေဆးေၾကာပါ။ 

ဘယရီ္သးီ

ခရမး္ခ်ဥသ္းီ

ပက္ပါသးီ

အနေီရာငရွိ္အသား 

ငါး 

ဟငး္ႏုႏြယ္

ႏုိ႔

ကုိက္လန္

ဒိနခဲ္ 

သဓံါတ္ ဗတီာမင ္C ကယလ္စယီမ္

ခဲဆိပ္သင့္ႏုုိင္
ေျခအႏၱရာယ္ 
ရိွပါသလား။



ခဲသတဳၳအား အိတ္သုုတ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ 1978 ခုုႏွစ္အထိ 
ထည့္သြင္း အသုုံးျပဳခ့ဲသည္။  ေဟာင္ႏြမ္းသည့္ သင္၏အိမ္ကုိ 
ခဲသုတ္ေဆးက ဆန္းသစ္ေစပါသည္။  အကယ္၍ ေဆးပ့ဲျခင္း၊ 
ေဆးကြာျခင္း၊ ေဆးအက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးေရးခ်ယ္လ်ွင္ 
ခဲသုတ္ေဆးသည္ ကေလးမ်ားကုိ အႏၲရာယ္ရွိေစပါသည္။

ေဆးပ့ဲျခင္း၊ ေဆးကြာျခင္း၊ ေဆးဖတ္ႏွင့္ ေဆးမႈန္႔ 
၊ေဆးထူသလုိျဖစ္ျခင္းေတြထက္(အထူးသျဖင့္ 
ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ပတ္လည္၊ ၾကမ္းျပင္မ်ားႏွင့္ တံခါးမ်ား)ရွိ 
ခဲသုတ္ေဆးကုိ ရွာေဖြပါ။  သင္၏အိမ္ရွိ ခဲသုတ္ေဆးကုိ 
မည္သုိ႔ရွာေဖြရမည္ကုိ သိနားလည္ျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးပါသည္။

သင္ မည္သည္ကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။
• စကဴၠ မ်ကႏွ္ာသတုပ္ဝါ၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရကိ ုအသံုးျပဳၿပီး 

ေဆးပ့ဲေနသည့္ ေနရာရွိ မ်ကႏွ္ာျပင္မ်ားကို သတုေ္ပးပါ။
• လက္မ်ား၊ ခႏၶာကုိယ္မ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ ပုလင္းမ်ား၊ 

အဝတ္မ်ား၊ ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ ကေလးႏုိ႔စုိ႔ေခါင္းမ်ားႏွင့္ 
က်မ္းျပင္ရွိ အမႈန႔္မ်ား၊ အဖတ္မ်ားကုိ ဆပ္ျပာႏွင့္ 
ေရကုိသုံးျပီး ေဆးေၾကာပါ။  
လက္ေဆးသန္႔စင္ရည္သည္ ခဲကုိ မဖယ္ရွားေပးႏုိင္ပါ။ 

မညသ္ည့္အရာမ်ားအား သင ္
ေဆာငရ္ြက္ျခငး္ မျပဳသင့္သနညး္။
•  ခဲေဆးသုတ္ကုိ ဖယ္ရွားရန္ 

အလြတ္အျခစ္ထုတ္ျခင္း၊ သဲမႈတ္အားသုံးျခင္း၊ 
မီးရိႈေလာင္က်ြမ္းျခင္း၊ 
အပူေပးျခင္းတုိ႔ကုိမျပဳလုပ္ရပါ။  သင္၏အိမ္မွ 
ခဲဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ က်ြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ 
တုိင္ပင္ျပီး အကူအညီရယူပါ။

•  ေဆးစမ်ားကုိ အလြတ္ တံျမက္စီး သုိ႔မဟုတ္ 
ဖုန္စုတ္စက္ျဖင့္စုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ 

1962 ခုမတုိင္ခင္ တည္ေဆာက္ခ့ဲသည့္ အိမ္မ်ားရွိ 
ေရလုိင္းဝင္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခဲပုိက္မ်ားကုိ 
အသုံးျပဳခ့ဲၾကပါလသည္။  1986ခု အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ 
ခဲပုိက္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ့ဲပါသည္။

က်ြႏု္ပ္တုိ႔အိမ္၏ ေရဘုံဘုိင္ေခါင္းမ်ားရွိေရသည္ 
ထုံးစံအတုိင္း ခဲသတဳၱကုိ အသုံးျပဳထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ 
နာရီေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳသည့္ ခဲပုိက္မ်ားတြင္ ေရရွိေသာ 
အေဟာင္းပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သင္ မည္သည္ကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။
• သင္၏ ေရဘုံဘုိင္ ေရကုိစစ္ပါ။  ခဲသတဳၳအား ဖယ္ရွားရန္ 

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားသည့္ ေရစစ္တစ္ခုုအား 
၀ယ္ယူပါ၊ NFS/ANSI 53 ပါရိွျခင္း ရိွ၊မရိွ ၾကည့္ရႈပါ။

• အကယ္၍ ေရစစ္ဝယ္ရန္ မတတ္ႏုိင္လၽ်ွင္ အျမဲတန္း 
အသုံးမျပဳခင္စပ္ၾကား 3မိနစ္ခန္႔ ေရဖြင့္ခ်ထားပါ။

• မီးဖြားႏုိင္ေသာအရြယ္ အမဳိ်းသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ 
6ႏွစ္ေအာက္ကေလးတုိ႔သည္ အျမဲပင္ ေရဗူး သုိ႔မဟုတ္ 
စစ္ထားေသာေရကုိ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ ေသာက္သင့္ပါသည္။

• ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတြက္ ေရေအး 
ဘံုဘိုင္ေခါင္းကို အျမဲ အသံုးျပဳပါ။ 

မညသ္ည့္အရာမ်ားအား သင ္
ေဆာငရ္ြက္ျခငး္ မျပဳသင့္သနညး္။
• ေရပ ူဘံုုဘိုုငေ္ခါငး္ေရျဖင္ ့

ခ်က္ျပဳတ္စားသံုုးျခငး္ မျပဳပါႏွင့္။
• ရပူ ဘုုံဘုုိင္ေခါင္းေရျဖင့္ 

ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအား တုုိက္ေကြ်းရန္ 
ေဖာ္ျမဴလာေဖ်ာ္စပ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

• ဆူပြက္ေနေသာေရသည္ ခဲကုိ 
ဖဖယ္ရွားေပးပါ။ 

1978မတုိင္မီ တည္ေဆာက္ခ့ဲေသာ အိမ္မ်ားရွိ 
ပတ္ဝန္းက်င္ေျမတြင္ ခဲရွိႏုိင္ပါသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးမ်ား လက္မွပါးစပ္သုိ႔ 
အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔မ်ား 
မဳိ်ခ်မိျခင္းႏူန္း ျမင့္မားလာသည္။  ေဆးအေဟာင္းမွ 
ေဆးဖတ္မ်ားကုိ ကားဂုိေထာင္ႏွင့္ အိမ္ျခံစည္းရုိး၏ 15ေပ 
အကြာအတြင္း အမ်ားဆုံးေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။

သင္ မည္သည္ကုုိ 
ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သနည္း။
• အကယ၍္ သငသ္ညျ္မက္မရွိသည့္အိမတ္ြင ္

ေနထုိငပ္ါက ကေလးမ်ားကုိ ေျမၾကီးမွ 
ေဝးေဝးထားပါ။

• အျပင္ေျမႀကီးေပၚတြင္ ေဆးဖတ္မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးျပီး ထုိေနရာကုိျမက္ သုိ႔မဟုတ္ 
အဖၤုးအကာျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားပါ။ 

• လက္မ်ား၊ ခႏၶာကုိယ္မ်ား၊ ကစားစရာမ်ား၊ 
ပုလင္းမ်ား၊ အဝတ္မ်ားရွိ အမႈန္အမြွားႏွင့္ 
အညစ္အေၾကးတုိ႔ကုိ ေဆးေၾကာပါ။ 

မညသ္ည့္အရာမ်ားအား သင ္
ေဆာငရ္ြက္ျခငး္ မျပဳသင့္သနညး္။
•  အကယ္၍ သင္ေျမႀကီးႏွင့္ထိေတြေနလ်ွင္ 

သင္၏အိမ္အတြင္းသုိ႔ 
ဖိနပ္သုိ႔မဟုတ္အဝတ္ဝတ္ျပီး 
လမ္းမေလ်ွာက္ပါႏွင့္။

•  ျပင္ပ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ 
ခဲဓါတ္ပါဝင္ႏုိင္ေသာ သၾကားလံုး 
သုိ႔မဟုတ္ မီးဖုိေခ်ာင္သံုးပစၥည္း၊ 
အလွကုန္၊ အရိပ္ကာမ်ားကုိ မဝယ္ပါႏွင့္။ 

သတ္ုေဆး ေရ ေျမဆီ

အကယ္၍ သင္တြင္  ခဲထိေတြမႈရွိလွင်္  ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ႏငွ္ ့ျပပါ။




