မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ််ထိိန်းး�သူူ
�
တွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�ိမ််
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာာ� ကျွွနုုပ််တို့့� ရဲ့့ � ကလေး�းများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

သင့််� ကိုု� သင်် ဂရုု စိုု� က်် ပါါ ဒါါမှှ သင််ကလေး�းတွေ�ေကိုု�
သင်် ကာာကွွယ်် စော�ာင််ရှော�ာ�က််နိုု�င််မှာာ� ဖြ�စ််ပါါတယ််
စိိတ််ဖိိစီးး �မှုုတွေ�ေများ�း�လာာတဲ့့အ
� ခါါ သင့််�အတွွက်် စက္ကကန့် � (် ၃၀
၃၀))
လော�ာက်် အချိိ�န််ယူူပါါ။

ဝင််လေ�ထွွက််လေ� အသက််ရှုု ချျက််တိုုင်းး�
� ကိုု� အာာရုံံ� စိုု�က််နား�းထော�ာင််
ပါါ။
လက််ကိုု� ဗိုု�က််ပေါ်�်တင််ပြီး�း� အသက််ရှုု ချျက််တိုုင်းး�
� ဗိုု�က််ဖော�ာင်းး�လာာ
တာာ၊ ပိိန််သွားး��တာာကိုု� ခံံ စား�းနိုုင််
� ပါါတယ််။
ပြီး�း�ရင်် သင့််�အသက််ရှုု သံံကိုု� ခဏလော�ာက်် နား�းထော�ာင််ပေး�းပါါ။

ဒါါကိုု� နေ့့�စဉ််လေ့�့ကျျင့််�ပေး�းပါါ။ သင််ဟာာ အံ့့�သြ�ဖွွယ််ကော�ာင်းး�တဲ့့ �
စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုုင််သူ
�
ူပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကျွွန််ပ််တို့့� ရင််ဆိုု�င််ဖြေ �ေရှင်းး�ရန်် လက််တွေ့�့ကျျသော�ာနည်းး� လမ်းး� များ�း
ခက််ခက််ခဲဲခဲဲ ခံံစား�းရတဲ့့�အချိိ� န်တွေ
် �ေမှာာ�တော�ာင်် ကိုု�ယ့််�အတွွက်် နေ့့စဥ််
လုုပ််ဆော�ာင််စရာာတွေ�ေရှိိဖို့့� ကြိုး�း�စား�းပါါ။

နေ့့စဉ်် လုုပ််ငန်းး�ဆော�ာင််တာာလေး�းများ�းက ကလေး�းတွေ�ေကိုု� စိိတ််လုံခြုံံ� �ံမှုု
ကိုု� ပေး�းစွွမ်းး�နိုုင်
� ်ပါါတယ််။ ဖြ�စ််နိုင်
ု� ်ရင်် သင််လည်းး� နေ့့စဥ််လုပ်
ု ်ဆော�ာင််
စရာာဖြ�စ််တဲ့့� အစား�းအသော�ာက််စီီစဥ််တာာ၊ ကျော�ာင်းး�စာာကူူလုပ်
ု ်ပေး�းတာာ
တွေ�ေလုပ်
ု ်ဆော�ာင််ပါါ။
တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ကိုု� ကူူညီီပေး�းလိုု�က််ခြ�င်းး�ဟာာလည်းး� သင့််�ကိုု�
စိိတ််သက််သာာမှုု ပေး�းနိုုင်
� ်ပါါတယ််။

ကျွွန််ပ််တို့့�ရဲ့့� ကလေး�းများ�းဟာာ ကျွွန််ပ််တို့့�ထံမှှ
ံ တည််ငြိ�ိမ််ရင့််�ကျျက််မှုုနဲ့့ ကြ�င််နာာ
သနား�းမှုုတို့့�ကိုု� သင််ယူူနိုင်
ု� ်မှာာ�ဖြ�စ််ပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းတွေ�ေ ကိုု� အခက်် အ ခဲဲ ရ င်် ဆိုု� င်် ဖြေ �ေရှင်းး�နိုု�င်် အော� ာင််
ကူူ ညီီ ပါ ါ။
ကလေး�းတွေ�ေဟာာ ကြော��ာက််တတ််၊ စိိတ််ရှုပ််ထွေး�း�တတ််ပြီး�း� ဒေါ�ါသကြီး�း�
တတ််ပါါတယ််။ ကလေး�းတွေ�ေဟာာ သင့််�ရဲ့့� အားး�ပေး�းမှုုကိုု�လိုုအ
� ပ််ပါါတယ််။
ကလေး�းတွေ�ေက သူူတို့့�ရဲ့့� စိိတ််ခံံစား�းမှုုတွေ�ေ မျှှဝေေလာာခဲ့့�လျှှင်် နား�းထော�ာင််
ပေး�းပါါ။
သူူတို့့�ခံံစား�းရတာာကိုု� လက််ခံံပြီး�း� နှှစ််သိိမ့််�မှုုပေး�းပါါ။

ရိုးး�သားး�ပါါ ဒါါေမဲ့့� အကော�ာင်းး�မြ�င််တတ််အော�ာင်် ကြိုး�း�စား�းပါါ။

ညစဥ််တိုု�င်းး� တစ််စုံံ�တစ််ခုုအတွွက်် ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။ သင့််�ကိုု�သင််
လည်းး� ချီးး��မွွမ်းး�ပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းတွေ�ေ နဲ့့ အ တူူ အပြု�သဘော�ာဆော�ာင်် တဲ့့� အချိိ� န်် လေး�း
၅မိိနစ်် လော� ာက်် ဖန်် တီးး �ရအော�ာင််
ကလေး�းတွေ�ေ ဘာာလုုပ််ချျင််လဲဲမေး�းပါါ။

ကလေး�းတွေ�ေပြော��ာတာာကိုု� ဂရုတစိုု�က်် နား�းထော�ာင််ပေး�းပါါ။

ကလေး�းတွေ�ေအပေါ်�် သင့််�အာာရုံံအပြ�ည့််� စူးး�စိုု�က််ထားး�ပေး�းပါါ။

နေ့့စဥ်် ကလေး�းနဲ့့ အတူူကစား�းတာာ၊ စကားး�ပြော��ာပေး�းတာာတွေ�ေက
သူူတို့့�ရဲ့့� စိိတ််လုံခြုံံ� �ံမှုုကိုု� ပေး�းနိုုင်
� ်ပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

စိိတ်် ဓာ ာတ်် ကျ ျမှုု တွေ�ေ စိိတ်် အ လိုု�မကျ ျမှုု တွေ�ေ နဲ့ ့
ဒေါ�ါသကြီး �း �မှုု တွေ�ေ အ တွွက်် ကိုု� င်် တွွ ယ်် ဖို့့� နည်းး �
လမ်းး � များ�း
သင့််�ပြ�သနာာတွေ�ေများ�းကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ရသူူထံံ ရင််ဖွွင့််�ပါါ

ဒေါ�ါသတွေ�ေ ထိိန်းး�မရအော�ာင််ထွွက််နေေပါါသလားး� ၁၀ စက္ကက န့််
လော�ာက်် ငြိ�ိမ််သက််ပေး�းပါါ

အသက််ရှုတာာ လေ�ဝင်် လေ�ထွွက််ကိုု� ၅ခါါ လော�ာက််ပြု�လုုပ််ပြီး�း�မှှ
တည််ငြိ�ိမ််စွာာ� ပြ�န််လည််တုုန့်ပြ�
် န််ပါါ။

အခုုလိုု� ကြိုး�း�စား�းနိုုင်
� ်တဲ့့�အခါါတိုု�င်းး� သင့််�ကိုု�သင်် ဂုုဏ််ယူူပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကိိစ္စစ သေး �းသေး�းလေး�းတွေ�ေ ဟာ ာလည်းး � ကလေး�းတွေ�ေ စိိတ််
ကိုု� လုံံ� ခြုံ�ံ မှုု ပေး�း နိုု�င်် ပါ ါတယ််
ဘယ််လိုု� လုံံခြုံ� �ံစွာာ� နေေထိုု�င််မလဲဲဆိုုတာာ
�
ကလေး�းတွေ�ေနဲ့့အတူူ
အစီီအစဥ််ဆွဲဲ�ပါါ။
သင််ယုံံ�ကြ�ည််ရတဲ့့� မိိသားး�စုုတွေ�ေ သူူငယ််ချျင်းး�တွေ�ေနဲ့့
ကလေး�းတွေ�ေကိုု� တွေ့�့ဆုံပေး�
ံ� းပါါ

အကယ််၍ သင််နဲ့့ သင့််�ကလေး�းတွေ�ေ ရုတ််တရက်် ကွဲဲ�သွားး��
လျှှင်် မည််သို့့� လုုပ််မလဲဲဆိုုတာာကိုု
�
� ကလေး�းတွေ�ေနဲ့့အတူူ
အစီီအစဉ််ဆွဲဲ�ပါါ။
ကလေး�းတွေ�ေနဲ့့ အစီီအစဉ််တွေ�ေ အတူူတူူပြု�လုုပ််ခြ�င်းး�ဟာာ သူူတို့့�
တို့့�
ကိုု� ပိုု�ပြီး�း�စိိတ််
ပြီး�း�စိိတ််လုံခြုံံ� �ံစေေပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

အကျျပ််အတည်းး � တစ််ခုုအတွွင်းး� ကလေး�းများ�းရဲ့့� စိိတ််
ခွွန််အားး �ကိုု� ဘယ််လိုု�တည််ဆော� ာက််မလဲဲ
ကလေး�းတွေ�ေကိုု� မိိသားး�စုုကိိစ္စစများ�းကိုု� ကူူညီီခိုု�င်းး�ပါါ။

ကလေး�းတွေ�ေရဲ့့� ကြိုး�း�စား�းမှုုတွေ�ေ၊ လုုပ််ရပ််တွေ�ေကိုု� ချီးး��ကျူးး��ပါါ။

ဒီီလိုုလု
� ပ်
ု ပေး�
် းတာာဟာာ ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ကော�ာင်းး�တဲ့့� အပြု�အမူူ၊
လုုပ််ရပ််တွေ�ေကိုု� ထပ််ခါါတလဲဲလဲဲ လုုပ််ချျင််စိိတ််ကိုု� ဖြ�စ််စေေပါါတယ််။

ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ချီးး��မွွမ်းး�ခြ�င်းး�ဟာာ သင်် သူူတို့့�ကိုု� သတိိပြု�မိိကြော��ာင်းး�၊
ဂရုစိုု�က််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြ�ပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

မိိသားး�စုုများ �း အတူူတကွွနေ ေကြ�ရန််
မိိသားး�စုုနဲ့ ့ အမြဲ�ဲအတူူရှိိနေေခြ�င်းး�ဟာာ ကလေး�းတွေ�ေကိုု� လုံံခြုံ� �ံမှုုပေး�းနိုု�င််
တယ််ဆိုု�တာာ ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ပြော��ာပြ�ထားး�ပါါ။
ကလေး�းများ�းကိုု� သင််နဲ့့အတူူ (သို့့�) သင််စိိတ််ချျရတဲ့့�သူူနဲ့ ့ အမြဲ�ဲအတူူ
နေေစေေပါါ။
အပြ�င််ထွွက််တဲ့့�အခါါ ကလေး�းတွေ�ေ လက််ကိုု� အမြဲ�ဲကိုု�င််ထားး�ပါါ။
ကလေး�းတွေ�ေကိုု� သင့််�အရှေ့�့ဘက််မှာာ� လျှော�ာ�က််ပါါစေေ။

ကားး�စီးး�ရမည််ဆိုု�လျှှင််လည်းး� ကလေး�းတွေ�ေနဲ့အ
့ တူူ တစ််စီးး�ထဲဲ စီးး�ပါါ။
ကားး�ခွဲဲ�မစီးး�ပါါနဲ့့။

သင််ပင််ပန်းး�ပေေမယ့််� သင််ဟာာ အရာာရာာကိုု�စွွမ်းး�ဆော�ာင််နိုု�င််တဲ့့�သူူပါါ။
ကိုု�ယ့််�ကိုု�ယ််ကိုု�ယ်် ဂုုဏ််ယူူပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းတိုု�င်းး� အတွွက်် SAFETY NOTE
လုံံ�ခြုံ �ံ ရေး�းက ဒ်် ပြု�လုုပ်် ပေး �းပါါ
လုံံခြုံ� �ံရေး�းကဒ််ကိုု� ပလပ််စတစ််လော�ာင်းး�ထားး�ပါါ (သို့့�မဟုုတ််) ရေ�စိုု�ခံံအိတ််
ိ
ထဲဲထည့််�ထားး�ပါါ။
ကဒ််ပေါ်�်တွွင်် သင့််�နာာမည််၊ ဖုုန်း�း နံံပါါတ််နဲ့့ အခြား�း� သင််ယုံံ�ကြ�ည််ရသူူ ၃
ယော�ာက််ရဲ့့� ဖုုန်း�း နံံပါါတ််ကိုု�ပါါ ထည့််�ရေး�းထားး�ပါါ။
“သင့််�ကလေး�းလိုု�အပ််သော�ာ ဆေး�းများ�း၊ ကျျန်းး�မာာရေး�းအတွွက််
လိုု�အပ််ချျက််များ�း သို့့�မဟုုတ်် မသန််စွွမ်းး�မှုုမှှန််သမျှှကိုု� ကဒ််ပေါ်�်တွွင်် ရေး�းချျ
ပါါ။ “
လုံံခြုံ� �ံရေး�းကဒ််ကိုု� ကလေး�းနဲ့့အတူူ ရှိိမည့််�နေေရာာတွွင်် ဖွွက််ထားး�ပေး�းပါါ။
(ဥပမာာ − ကလေး�း အမြဲ�ဲဝတ််နေေတဲ့့� အင်္ကျီီ��အိပ််
ိ ကပ်် သို့့�မဟုုတ်် ဆွဲဲ�ကြိုး�း�
သို့့�မဟုုတ်် ဖိိနပ််ထဲဲ ထည့််�ထားး�ပေး�းပါါ)
ထည့််�ထားး�ပေး�းပါါ)
ကလေး�းတွေ�ေအတွွက်် သင််ပြ�င််ဆင််နေေပါါပြီ�ီ။ အဲဲဒီအ
ီ တွွက်် ကျွွနု်��ပ်
် ်တို့့�က သင််
အတွွက်် ဂုုဏ်ယူ
် ပါ
ူ ါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းတွေ�ေကိုု� လူူကုုန် ်ကူးး�သူူတို့့�ရန််ကနေေ ကာာကွွယ််ရ န််
လူူကုုန််ကူးး�သူူတွေ�ေဟာာ လိိမ််ပြော��ာတတ််ပြီး�း� ကလေး�းများ�းကိုု� ခိုု�င်းး�စား�းဖို့့�၊ သူူတို့့�ရဲ့့�ကာာမ
ကျွွန််အဖြ�စ််စေေခိုု�င်းး�ဖို့့� ဖြား�း�ယော�ာင်းး�တတ််တယ််ဆိုု�တာာကိုု� ကလေး�းကိုု� သင််ပြ� ပြော��ာပြ�
ထားး�ပါါ။
လူူကုုန််ကူးး�သူူတွေ�ေဟာာ ယော�ာင်္ကျား
း ��၊ မိိန်း�း မ၊ စုံံ�တွဲဲ�၊ စစ််ဝတ််စုံံ�ဝတ််ထားး�သူူ၊ အင်္ကျီီ��
ရော�ာင််စုံံ� ဝတ််ဆင််ထားး�သူူ (မည််သူူမဆိုု�) ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါတယ််။

သင််စိိတ််မလုံခြုံံ� �ံတော့�့ဘူးး
� �ထင််လျှှင်် သင််ကိုု�သင််ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။ သင််စိိတ််ခံံစား�းရတာာကိုု�
ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။ ချျက််ချျင်းး� မလုံံခြုံ� �ံသော�ာနေေရာာကနေေ ထွွက််ခွါါ�ပါါ။
တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ရဲ့့� အကူူညီီကိုု� လက််မခံံခင်် (သို့့�) ထိုု�သူူအိမ််မှာ
ိ ာ� မနား�းခိုု�ခင််
မနား�းခိုု�ခင််
(သို့့�) ထိုု�သူူရဲ့့�ကားး�ကိုု�မစီးး�ခင်် ထိုု�သူူရဲ့့� နိုု�င််ငံံသားး�စိိစစ််ရေး�းကတ််ကိုု� ပြ�ခိုု�င်းး�ပါါ။
အကယ််၍ တာာဝန််ရှိိသူူများ�း အနီးး�နား�းမှာာ�ရှိိရင်် သူူတို့့�ကိုု� စစ််ဆေး�းခိုု�င်းး�ပါါ။

အထက််ပါါအချျက််လက််တွေ�ေကိုု� လိုု�က််နာာခြ�င်းး�က သင့််�ကိုု� အန္တတရာာယ််ကနေေ မကျျရော�ာက််စေေ
မကျျရော�ာက််စေေ
ရန််နဲ့့ စိိတ််ရင်းး�နဲ့့ ကူူညီီပေး�းမယ့််�သူူကိုု� ရှာာတွေ့�့ဖို့့� အထော�ာက််အကူူပြု�ပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းတွေ�ေအတွွက်် SAFELY PLAN လုံံ�ခြုံ�ံရေး�း
အစီီအစဉ််ပြု �လုုပ််ပေး �းပါါ
သင့််�နာာမည််အပြ�ည််စုံံ�၊ သင့််�ဖုုန်း�း နံံပါါတ််နဲ့့ သင််ယုံံ�ကြ�ည််ရသူူရဲ့့� ဖုုန်း�း နံံပါါတ််တွေ�ေကိုု�
ကလေး�းတွေ�ေ အလွွတ််ရနေေအော�ာင်် သင််ပေး�းထားး�ပါါ (သီီချျင်းး�စပ််ပီးး� မမေ့့�အော�ာင််လဲဲ
သင််ပေး�းနိုု�င််ပါါတယ််)။ အဲဲဒါါကိုု� နေ့့စဥ််ရွတ််ဆိုု�စေေပါါ။
အကယ််၍ မိိသားး�စုုတစ််ကွဲဲ�တစ််ပြား�း�ဖြ�စ််သွားး��ရင်် ဆုံံ�တွေ့�့မယ့််�နေေရာာ၊ ပြု�လုုပ််မယ့််�
အစီီအစဉ််တွေ�ေကိုု� နေ့့စဉ်် ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ပြော��ာပြ�ထားး� သင််ထားး�ပေး�းပါါ။
နိုု�င််ငံံသားး�စိိစစ််ရေး�းကတ််၊ နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ််တွေ�ေကိုု� မိိတ္တူူ �ကူးး�ထားး�ပါါ။ ဓာာတ််ပုံံ�
ရိုုက််ထားး�ပါါ။

ပိုု�က််ဆံံတွေ�ေ၊ ဘဏ််ကဒ််တွေ�ေကိုု� နေေရာာခွဲဲ�ပြီး�း� ဝှှက််ထားး�ပါါ။ တစ််နေေရာာထဲဲ
မသိိမ်းး�ထားး�ပါါနဲ့့။ (အကယ််၍ သင့််�ရဲ့့�အိတ််
ိ ပျော�ာက််ဆုံးး��ခဲ့့�လျှှင်် တခြား�း�တစ််အိိတ််
ကျျန််နေေအော�ာင််))
ကျျန််နေေအော�ာင််

လုုပ််နိုု�င််သမျှှ တတ််စွွမ်းး�သလော�ာက်် ယခုုလိုု� ကြိုး�း�စား�းလုုပ််ကိုု�င််နေေတဲ့့� သင့််�ကိုု�ယ််သင််
ဂုုဏ််ယူူပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကလေး�းများ�းနဲ့့အတူူ ဘေး�းကင်းး� စွာာ�ခရီးး�သွားး��နိိင််ရန််
သင််နဲ့့ရင်းး�နှီးး��တဲ့့� အုုပ််စုုနဲ့အ
့ တူူ ခရီးး�သွားး��ပါါ။

သင့််�ရဲ့့� ခရီးး�စဉ်် ဘယ််ရော�ာက််နေေပြီ�ီ၊ ဘယ််ကိုု�ဆက််သွားး��မယ််ဆိုု�တာာကိုု�
ယုံံ�ကြ�ည််ရင်းး�နီးး�သူူထံံ အမြဲ�ဲလှှမ်းး�ပြော��ာပါါ။ အဆက််အသွွယ််အမြဲ�ဲရှိိပါါ။

သင််ယုံံ�ကြ�ည််ရတဲ့့�သူူနဲ့ ့ လျှို့့��ဝှှက််သင်္ကေ�ေတ သို့့� စကားး�ဝှှက်် တစ််ခုုခုုလုပ််
ု
ထားး�ပြီး�း� အန္တတရာာယ််ကျျရော�ာက််ပြီ�ီဆိုု�လျှှင်် ထိုု�သူူကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါ။
သင့််�ရဲ့့� နိုု�င််ငံံသားး�စိိစစ််ရေး�းကတ်် သို့့�မဟုုတ်် နိုု�င််ငံံကူးး�လက််မှှတ််ကိုု�
မည််သူူကိုု�မှှ မပေး�းပါါနဲ့့။

သင့််�လုုပ််နေေသမျှှတွေ�ေဟာာ သင့််�ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းဖို့့�အတွွက််ပဲဲ ဖြ�စ််
ပါါတယ််။ သင််ဟာာ သာာလွွန််ကော�ာင်းး�မွွန််တဲ့့� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရှင််ဖြ�စ််ပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

ကျွွနုုပ််တို့့�ချ ျစ််တဲ့့� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက်် သေ�သွားး��ခဲ့့�
လျှှင်် ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ကူူ ညီီ အား း�ပေး�းခြ�င်းး �
စကားး�လုံးး��ရိုးး�ရိုးး�ရှင်းး�ရှင်းး�ကိုု� သုံးး��ပြီး�း� သေ�ဆုံးး��သွားး��ကြော��ာင်းး�၊ ပြ�န််မလာာနိုု�င််
တော့�့�တဲ့့�အကြော��ာင်းး� ကလေး�းတွေ�ေကိုု�ရှင်းး�ပြ�ပေး�းပါါ။

အုုပ််ထိန်း
ိ �း သူူ သေ�ဆုံးး��ခဲ့့�လျှှင်် အခုုချိိ�န််ကစပြီး�း� ကလေး�းတွေ�ေကိုု� ဘယ််သူူက
စော�ာင့််�ရှော�ာက််သွားး��မယ််ဆိုု�တဲ့့�အကြော��ာင်းး� ရှင်းး�လင်းး�အော�ာင်် ပြော��ာပြ�ပါါ။
သင့််�ကလေး�းခံံစား�းရသမျှှကိုု� နား�းထော�ာင််ပြီး�း� လက််ခံံပေး�းပါါ။ ကလေး�းတွေ�ေ
က ပျော်�်�ရွှင််နေေပုံံ�ပေါ�ါက််နိုု�င််သော်�်�လည်းး� ဝမ်းး�နည်းး�နေေတတ််ပါါတယ််။
သေ�ဆုံးး��သွားး��သူူကိုု� နှုုတ််ဆက််ဖို့့� ကလေး�းတွေ�ေနဲ့အ
့ တူူ တစ််ခုုခုု ပြု�လုုပ််ပါါ။
(ဥပမာာ သီီချျင်းး�၊ နှုုတ််ဆက််စာာ၊ နှုုတ််ဆက််ဆုတော�ာ
ု
င်းး�လေး�းဖြ�စ််ဖြ�စ််)
လေး�းဖြ�စ််ဖြ�စ််)

သင််လဲဲ နာာကျျင်် ခံံစား�းနေေရမယ််ဆိုု�တာာ ကျွွနု်��်ပ််တို့့� နား�းလည််ပါါတယ််။ ခဏ
လော�ာက်် ငြိ�ိမ််သက််ပြီး�း� အသက််ဝဝရှူလိုု�က််ပါါ။ သင််ကိုု�ယ််သင်် ဂုုဏ််ယူူပါါ။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

သင့််�ကလေး�းတွေ�ေကိုု� လိိင််ပိုု�င်းး� ဆိုု�င််ရာာ စော်�်�ကားး�
နှိိ�ပ််စက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််နိုု�င််ရ န််
မည််သူူကမျှှ သူူတို့့�ကိုု� ထိိခွွင့််�၊ ကိုု�င််ခွွင့််�မရှိိဘူးး�ဆိုု�တာာ ကလေး�းတွေ�ေကိုု� သင််ပြ�
ပေး�းထားး�ပါါ။
အရေး�းကြုံ�ံလာာရင်် ငြ�င်းး�တတ််ဖို့့�၊ အော်�်�တတ််ဖို့့�၊ အကူူညီီတော�ာင်းး�တတ််ဖို့့�
သင််ပေး�းထားး�ပါါ။
သင််ပေး�း
ထားး�ပါါ။
ဘယ််နေေရာာတွေ�ေက၊ ဘယ််လိုု�လူူတွေ�ေက အန္တတရာာယ််ရှိိတယ််ဆိုု�တာာ ရှင်းး�ပြ�ထားး�
ပါါ။ သင််ပေး�းထားး�ပါါ။
အကယ််၍ အနိုု�င််ကျျင့််�ခံံခဲ့့�ရလျှှင််လည်းး� ကလေး�းတွေ�ေပြော��ာတာာကိုု� ယုံံ�ကြ�ည််ပါါ။
ပါါ။
အခုုလိုု�ဖြ�စ််ရတာာဟာာ သူူတို့့�ရဲ့့� အပြ�စ််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး�၊ သင််က သူူတို့့�ကိုု� အမြဲ�ဲ
ချျစ််ကြော��ာင်းး�ပြော��ာပါါ။
အခုုအချျက််တွေ�ေဟာာ လုုပ််ဆော�ာင််ဖို့့�ခက််ခဲဲတာာ ကျွွန််ပ််တို့့�နား�းလည််ပါါတယ််။ ဒါါပေေမဲ့့�
အခုုလိုု� ကလေး�းတွေ�ေနဲ့ ့ စကားး�ပြော��ာခြ�င်းး�ဟာာ သူူတို့့�ရဲ့့�စိိတ််ကိုု� လုံံခြုံ� �ံမှုပေး�းနိုု�
ပေး
ု �းနိုု�င်ပါ
် ါ

တယ််။ ကျွွနု်��ပ်
် ်တို့့�က သင််အတွွက်် ဂုုဏ်ယူ
် ူပါါတယ််။

မိိဘတွေ�ေနဲ့ ့ အုုပ်ထိ
် န်း
ိ �း သူူတွေ�ေဟာာ သူူရဲဲကော�ာင်းး�တွေ�ေဖြ�စ််ပါါတယ််။ မငြိ�မ်
ိ ်
သက််သော�ာအခြေ�ေအနေေတွေ�ေမှာ�ာ ကျွွနုုပ်တို့့
် ရဲ့
� ့� ကလေး�းများ�းကိုု� ကာာကွွယ််
စော�ာင့််�ရှော�ာက််ခြ�င်းး�

